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Școala-paradigmă a devenirii 
Dacă școala ar fi o cetate, atunci am ști sigur că ne apără de 

tot ce este rău. Însă am crede că viața adevărată este un tărâm 

îndepărtat, inaccesibil. 

Școala este lumea însăși, este Dor de cuvânt, este spațiul 

potrivit pentru a trăi Experiențe care fac din Avatarurile 

adolescenței  nebănuite Confirmări ale bucuriei de a fi. Ieri, azi, 

mâine reprezintă o pânză a Penelopei pe care EI, ,,pe valuri, în 

picioare” (Re)cunosc devenirea. Texte și metatexte țes binele, 

frumosul, adevărul, ascund voci, zâmbete, idei primite de la oameni- 

meșteșugari ai destinelor. 

Construct magic, omul încarcă existența cu sens; o face vie si 

adevărată, căci este amintire, cunoaștere și speranță. Cu toate 

acestea, dincolo de zbor ori popas, fiecare va întoarce un gând către 

școala-lume, ITACA. 

130 de ani de existență înseamnă pentru Colegiul Național 

,,Alexandru Ioan Cuza” garanția experienței, a excelenței, a 

bucuriei de a dărui lumii oameni deplini. 

                Prof. dr. Marcu Livia Silvia 

 
,,Vivat academia! 

     Vivant professores! 

                Vivat membrum quodlibet; 

                Vivant membra quaelibet; 

         Semper sint in flore!” 
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Liceul de fete între 

1917-1922 

Scurtă incursiune în Arhiva Liceului  

de fete 

                                                      

 

a. 1917 - Școala secundară de 

fete - „reale servicii aduse 

comunității noastre” 

Știați că școala noastră are o 

istorie zbuciumată? Înființată ca Școală 

secundară de fete în 1889, va deveni 

școală profesională de fete în 1901, iar 

în 1917 se va reînființa ca școală 

secundară de fete gradul II la inițiativa 

aceleiași directoare din 1889, Eliza 

Lupu, care în acel moment preda la 

școala profesionaă de fete. 

Eliza Lupu va reînființa Școala 

secundară de fete în condiții grele, în 

1917, când orașul Focșani era sub 

ocupație germană: „ școala secundară 

de fete  gr II (...) înființată în cele mai 

grele clipe prin care am trecut – 

ocupațiunea germană – atunci când nu 

funcționa nici o școală secundară de 

fete”1, va menționa Eliza Lupu într-un 

memoriu către Minister din 1922 . 

         În lipsa unei clădiri proprii, 

înființarea școlii focșănene de fete își 

începe istoria din secolul XX în 

clădirea liceului „Unirea”, Eliza Lupu 

                                                           
1  Arhivele Naționale Vrancea, Fond Liceul de Fete, 
ds 3/1922, f. 5 

solicitând Ministerului în 1922 să 

aprobe continuarea desfășurării orelor 

în incinta liceului si păstrarea rangului 

de „școală publică” pentru totdeauna.2  

Asta pentru că din 1917 până în 1920 

școala a fost una particulară, cu numele 

de Liceul de fete al profesorilor 

asociați, iar din 1920 au existat clase 

paralele de fete la Liceul Unirea, care 

era un liceu de băieți. Din 1921 „în 

urma unui ordin al Ministrului, s’a 

constituit un comitet școlar aparte 

pentru școala de fete și prin Ordinul 

126689 școala a fost recunsocută ca 

școală publică, cu programa de studii a 

școalelor de gradul II fete”.3 Așa că 

memoriul din 1922 solicita păstrarea 

acestui statut, de școală publică. 

    La început, din dorința de a construi 

o instituție școlară dedicată numai 

elevelor, părinții achitau o taxă pentru 

asigurarea fondurilor necesare tuturor 

cheltuielilor, „scutind banii statului”. 

    Pe parcursul unui an, comitetul 

liceului gazdă cerea o sumă în valoare 

de 40 000 lei, pentru serviciile de 

inchiriere pe care le oferea scolii, cu un 

număr de aproximativ 474 de fete în 

1922, repartizate în 9 clase. Eliza Lupu 

semnala în 1922 că mutarea într-un 

local propriu nu fusese posibilă  până 

atunci, datorită lipsei unui spațiu 

destinat școlii, dar spera că acest lucru 

va fi posibil în viitor dat fiind „serviciul 

                                                           
2 Ibidem 
3 Ibidem, f.10 
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ce corpul didactic aduce concetățenilor 

noștri”4 

b. Greutățile școlii de fete din 

secolul al XX-lea 

     Problemele legate de funcționarea 

Școlii secundare de fete din Focșani nu 

întârzie să apară în contextul în care 

deciderea viitorului acesteia era luată 

de Ministerul Instrucțiunii Publice. 

     Directoarea școlii, Eliza Lupu, a 

elaborat un document către Minister în 

care erau specificate greutătile 

întâmpinate, pe lângă cererea de 

aprobare a continuării cursurilor în 

cadrul liceului „Unirea”. Astfel, o altă 

dificultate pe care aceasta era nevoită 

să o depășească o constituia lipsa unui 

spațiu de construire a instituției. Acest 

fapt a determinat un efort din partea 

cadrelor didactice, dar și costuri 

suplimentare din partea părinților ce își 

doreau un viitor solid pentru copiii lor. 

Suma anuală pe care Comitetul liceului 

„Unirea” a impus-o în timpul găzduirii 

școlii de fete, reprezenta un efort 

financiar ridicat în acea vreme. De 

altfel toate cheltuielile cad în sarcina 

Comitetului școlar după 1921, deși 

școala este una publică. Abia în 1923 

Ministerul va da o sumă de 50 milioane 

ca ajutor școlii, unrmând ca din 1924 

cheltuielile să fie trecute în buget.5 

Prin urmare primele probleme 

sunt legate de sumele de bani necesare 

pentru întreținerea școlii, dar și un local 

                                                           
4 Ibidem, f.5 
5 Ibidem, f.32 

corespunzător, situație ce se va rezolva 

în anii următori. 

c.   Examenele de admitere 

  Cum arătau examenele de 

admitere la Școala secundară de fete?  

Putem afla mai multe din procesele 

verbale încheiate la acea dată . Astfel, 

în anul 1922, examenele de admitere la 

clasa I-a si clasa a V-a, la limba română 

și matematică erau organizate de o 

comisie, sub îndrumarea strictă a 

directoarei Eliza Lupu.  Elevele erau 

împărțite în două serii, a câte 56 de 

eleve. Prima serie intra de la ora 8:00 a 

dimineții până la ora 9:30 și elevele 

aveau de rezolvat două exerciții, unul  

de geometrie, altul de aritmetică. A 

doua serie era programată de la ora 

10:00 până la ora 11:30 și aveau de 

făcut doar o singura problemă de 

geometrie.6 

 

 

 

 

 

    

  Limba română era cea de-a doua 

probă de admitere și avea o structură 

mai ușoară, pentru clasa I presupunând 

doar dictare după texte literare.7 

d.  Materiile de curs 

                                                           
6 Ibidem, ds. 4/1921, f. 4 
7 Ibidem, f.5 
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 Materiile care se predau la scoala 

de fete din Focsani la acea vreme erau 

următoarele: religie, limba și literatura 

română, limba franceză, latină, 

germană, istorie, filozofie, geografie, 

chimie, matematică, muzică, caligrafie, 

gimnastică, gospodărie, lucru manual și 

știinte ale naturii.  

    Diferențele dintre secolul trecut și 

zilele de azi țin de numărul de materii, 

mai puține în 1922, dar și de structura 

lor. De remarcat că, fiind un liceu de 

fete, se insista pe un anumit tip de 

educație, făcându-se lucru manual și 

gospodărie, astăzi nemaiexistând o 

educație diferită pentru fete și băieți.8 

 

e.     Disciplina elevelor în școală 
și in afara ei 

  
 In perioada 1922, disciplina si 

decența erau prioritare în 

comportamentul elevelor. 

    Menținerea standardelor de educație 

impuse de către cadrele didactice era 

realizată de severitatea cu care se 

aplicau pedepsele. Cele mai dure 

consecințe erau eliminările de la 

cursurile școlare pe perioade 

determinate. Aceste măsuri erau luate 

tot de către o comisie de profesori, prin 

vot. 

    Regulile erau impuse atât pentru 

eleve, cât și pentru părintii acestora. 

Chiar și în afara programului scolar, 

existau norme care trebuiau sa fie 

                                                           
8 Ibidem, f.11 

respectate cu aceeași seriozitate ca și în 

timpul orelor de curs. 

Fetele purtau uniformă și număr 

matricol, și nu aveau voie pe strada 

principală a orașului: „trecerea pe 

Strada Mare, la venirea și la ieșirea de 

la școală, este interzisă elevelor care nu 

locuiesc pe acea stradă, precum și 

staționarea în grupuri”. Nu aveau voie 

să meargă singure în grădina publică, 

putând merge doar la sărbători și 

însoțite de părinți, dar mereu cu 

uniforma școlară. Nici la spectacole nu 

puteau merge fără învoirea dirigintelui, 

nu puteau merge la baluri, iar  „iesirea 

in oraș pentru cumpăraturi se va face 

numai Joia si Sâmbata intre orele 10-11 

½ a.m”.9 Părinții aveau și ei reguli de 

respectat: „a nu lăsa fiicele D-v să stea 

la poarta casei sau la prăvălia unde vă 

exercitați comerțul”. Trebuiau să-si 

supravegheze fetele la lecții, zilnic și să 

vină la școală la începutul fiecărui 

trimestru, pentru a vedea situația 

școlară pentru a lua măsuri de pregătire 

din timp; aceasta pentru a nu mai fi 

nevoiți să cheltuiți mii de lei pentru 

pregătirea examenelor de corigență”. 10 

       In concluzie, uitându-ne pe 

documentele din 1922 putem spune că 

încă de la început se încerca acordarea 

unei educații de calitate elevelor, care 

să contribuie la dezvoltarea comunității 

locale. Mai apoi prin eforturile depuse 

de-a lungul anilor pentru acest liceu de 

profesori și elevi s-a ajuns la ceea ce 

                                                           
9 Ibidem, ds. 3/1922, f. 119 
10 Ibidem 
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reprezintă astăzi Colegiul Național 

Al.I.Cuza Focșani, prilej de mândrie 

pentru noi toți. 

Alice Mihaela Zamfir 
Clasa a IX-a F 

 
 
 

O dorință devenită 

realitate 

Citind documentele de acum 130 de 

ani... 

     V-ați întrebat vreodată cum a luat 

naștere deosebita instituție pe care 

astăzi o numim Colegiul Național “Al. 

I. Cuza” din Focșani ? Să ne uităm 

puțin pe câteva documente de arhivă 

din secolul al XIX-lea.  Trebuie să 

aflați că înițial a fost o școală secundară 

de fete. Astfel, anul școlar 1889-1890 

va rămâne în istoria școlii ca o amintire 

plăcută, cea a primului său an de 

funcționare. Însă credeți că înființarea 

acestei școli a fost ușor de realizat? 

      Prin dorința consemnată a câtorva 

cadre didactice ai liceului local din 

Focșani, s-a constituit o nouă școală, o 

școală secundară de fete, ce avea să 

întâmpine încă de la început diverse 

dificultăți, în principal de natură 

financiară, dar cum dorința  

întotdeauna va fi mai puternică față de 

orice obstacol s-a găsit o soluție: 

bunătatea oamenilor, respectiv cea a 

cadrelor didactice, dispuse să predea 

gratuit, doar pentru a permite 

înființarea unei astfel de instituții 

necesare în Focșani. 

      “Simțind necesitatea ce o are orașul 

Focșani și județul Putna pentru 

înființarea unei școle secundare de fete, 

întrunindu-ne astăzi 8 (opt) Julie 1889 

spre a ne înțelege în acestă privință, am 

convenit ca de la 1 Septembre anul 

acesta se deschidem acestă școlă, luând 

angajamentul de a preda cursurile 

cerute de programa statului în mod 

gratuit până în ziua când consiliul 

județan și comuna Focșani vor lua 

asupra-li intreținerea acestei instituțiuni 

[…] 11”. (Citat din “prescriptul verbal” 

semnat de fondatorii școlii secundare 

de fete din Focșani) 

      În urma deciziei profesorilor de a 

preda gratuit o perioadă de timp, 

bugetul strâns de către părinții de fete 

ce își doreau o educație mai bună 

pentru fiicele lor (“suma de lei una mie 

cinci sute două deci cinci”), a fost axat 

pentru plata chiriei localului pe 

jumătate de an, unei părți a 

mobilierului și a altor cheltuieli “ 

cuprinse în dările de samă făcute D. 

Toma la 19 Octombre 1898 și la Martie 

1890.”, precum plata unei directoare 

permanent prezente pe timpul orelor de 

curs, a unui “servitor”, a materialului 

didactic dar și a lemnelor ce erau 

necesare pentru încălzirea localului în 

timpul iernii.12 

                                                           
11 Arhivele Naționale Vrancea, Fond Primăria 
Orașului Focșani, ds. 59/1889, f.4 
12 Ibidem 
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      Odată stabiliți pașii principali, 

bugetul, profesorii și localul, micuța 

școală aflată la început de drum și-a 

deschis porțile la data de 7 septembrie 

1889 cu un număr de 62 de eleve, un 

număr redus din cauza spațiului pus la 

dispoziție, fiind luată hotărârea totodată 

ca domnul N. Tipeiu să reprezinte în 

cadrul institutiei funcția de “director de 

studii”, domnișoara Elisa Golesceanu 

funcția de “directore”, iar domnul D. 

Toma funcția de “casier”. 

 

 

 

 

 

 

      Primii profesori ce au 

susținut cursuri în incinta prezentului 

colegiu național, au fost :   

 N.Tipeiu, profesor de istorie 

 D. Toma, profesor de 

„matematici” 

 P. Mironescu, religie 

 St. Mincu, apoi dra Stoenenscu - 

caligrafie 

 I.Coleșiu, germană 

 Eliza Golesceanu - științe 

naturale 

 Cleopatra Stoenescu – lb 

română și muzică 

 Elvira Isăcescu – geografia și 

lucru 

 M. Zamfirescu, apoi Eliza 

Golesceanu, lb franceză 

 Tot în arhive putem citi și o invitație 

adresată primarului comunei Focșani 

din anul 1890, de a asista la examenele 

susținute, dar și programul 

desfășurărilor acestora:13 

  Așadar, dintr-o simplă dorință, 

bunătatea unor oameni și dedicarea 

acestora pentru viața socială și 

educație, a luat naștere un loc special, 

un loc modelator al generațiilor, ce a 

dăinuit timp de 130 de ani și va 

continua să evolueze ca instituție dar și 

ca spirit educațional pentru următoarele 

generații ce vor alege să facă parte din 

familia Colegiului Național “Al. I. 

Cuza”. 

Andreea Georgiana Perșiță 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
13 Ibidem, ds. 35/1890, f.13, 14 
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Frânturi de viață în 

„Colegiul Național 

Al. I. Cuza” 
 

LIBERTÉ 

De când studiez aici ma simt în 

largul meu, ca la ,,a doua mea casă”. 

Profesorii sunt ca niște părinți, mereu 

ne dau sfaturi care nu sunt legate 

obligatoriu de materia pe care o predă 

fiecare. Acești oameni își dau silința să 

ne vadă evoluând de la niște 

adolescenți timizi și neștiutori la viitori 

adulți responsabili care să știe să se 

exprime liberi ca personalități 

individuale, dar și în cadrul grupului. 

Fiecare profesor i-a motivat pe mulți 

elevi să participe la activități, să 

concureze la olimpiade și să obțină în 

cele din urmă diplome care să certifice 

eforturile comune. Personal, am reușit 

promovarea examenului internațional 

de limba franceză DELF B1, ca urmare 

a libertății mele de a-mi urma 

pasiunile. 

Un alt aspect pe care îl apreciază 

foarte mult elevii din liceul nostru este 

faptul că sunt promovate activitățile 

extracurriculare și extrașcolare, acestea 

fiind, așadar, alte forme de libertate 

pentru noi, precum: baluri, flashmob-

uri, excursii, tabere, ateliere, zile 

tematice, zile de naștere, cât și acțiuni 

de voluntariat unde toată lumea își 

aduce aportul. 

ÉGALITÉ 

La Colegiul Național „Al. I. 

Cuza”, mereu ni s-a spus “șansele sunt 

egale pentru toti! ” și acesta nu este 

doar un slogan sau o vorbă în vânt. M-

am simțit prețuită în mod egal și de 

profesori și de colegi, chiar dacă nu toți 

excelăm în aceleași domenii. Aici m-

am simțit apreciată și niciodată nu am 

auzit ,,cum de X a reușit și tu nu” sau 

,,cum de clasa Y a făcut și voi nu”.  

FRATERNITÉ 

Pot afirma cu toată sinceritatea 

că pe unii din colegii mei chiar îi 

consider ca făcând parte din familia 

mea. Chiar dacă, în clasă, nu suntem 

cei mai buni prieteni toți, nu uităm de 

momentele speciale din viața fiecăruia, 

așadar continuăm tradițiile sărbătorilor 

ca în familie: la zilele de naștere 

încercăm să organizăm ceva memorabil 

pentru fiecare coleg din clasă, de 

Crăciun păstrăm ,,Secret Santa” și la 

fiecare început și final de an ieșim 

împreună  

pentru a marca momentul, exact ca într-

o mare familie. Excursiile cu domnul 

diriginte și cu domnul profesor de 

geografie sunt momentele cele mai 

așteptate din an, devenind și ele o 

tradiție. 

De asemenea, elevii colegiului 

care au participat la diverse concursuri 

și proiecte de echipă au fost 

întotdeauna încurajați și susținuți atât 

de colegi cât și de profesori, nimeni nu 

a fost lăsat singur la greu. 

Așadar, sloganul ,,Liberté, 

égalité, fraternité“ care aparține țării 

mele de suflet, Franța, caracterizează 
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viața mea în fiecare zi la “Colegiul 

Național Al. I. Cuza”, unde sunt elevă 

deja în al treilea an. 

Ionel Ana-Maria 

 Clasa a XI-a B 

 

Londra, de la 

fereastra 

bucătăriei 
 

           Sunt elev în clasa a XII-a, și, 

peste câteva luni, voi susține examenul 

de bacalaureat. Deja am multe emoții, 

dar și speranțe, fiindcă acest examen 

este o poartă ce se deschide spre un 

viitor promițător și spre o viață mai 

frumoasă. Văd în jurul meu mulți 

colegi nehotărâți în ceea ce privește 

alegerea carierei și sunt fericit pentru 

că, spre deosebire de ei, eu știu exact ce 

vreau! 

           Totul a prins contur in vacanța 

de vară, când am avut ocazia să plec 

pentru două luni și să muncesc într-o 

țara străină. La început, am avut mari 

îndoieli, neștiind ce o să mă aștepte 

acolo, pe lângă faptul că mă simțeam 

tare mic și neînsemnat. Cum să mă așez 

eu alături de profesioniști și să gătesc 

pentru clienții unui renumit Pub din 

Londra ?! Cunoștințele mele în 

gastronomie erau…aproape zero, dar, 

în naivitatea mea, nu realizam acest 

lucru. Și așa a  început chinul 

chinurilor. Într-o căldură infernală, 

veneau comenzi peste comenzi, cu o 

mâna tocam salatele, cu cealaltă 

pregăteam platouri cu aperitive, iar cu 

alta, pe care o eliberam între timp, 

ornam deserturile și pe amândouă mi le 

puneam în cap, din când în când, 

întrebându-mă: “Cum de am ajuns intr-

o situație așa disperată?”. În ritmul 

acesta am ținut-o vreo săptămână, 

perioadă în care mă gândeam doar să 

îmi iau bagajul și să plec cu primul 

avion acasă. 

 

 

 
 

 

              Dar, intr-o după-amiază, toata 

această agonie a luat sfârșit printr-o 

minune: pe ușa bucătăriei a intrat 

managerul pub-ului, care ținea o coală 

de hârtie în mână. Și, din câți colegi 

eram, tocmai în fața mea s-a oprit. 

Năucit de toată agitația zilei, eram 

pregătit sa fiu dat afară, crezând că ține 

in mână dovada încetării colaborării 

mele cu firma lor. Minune! De fapt, 

diploma aceea era premiul pentru 

“salariatul lunii”, În timp ce mă felicita, 

fiindcă mâncarea preparată de mine 

fusese apreciată într-o revistă locală și 

premiată ca cea mai bună salată pe care 

o poți mânca, lumea se învârtea cu 

mine și eu, împreună cu ea. În clipa 

aceea, totul în capul meu a prins alt 

contur. Eram încrezător, plin de avânt 

și, parcă, nici oboseala nu o mai 

simțeam. Ideea de a renunța dispăruse 

cu totul din mintea mea. Nu mi-a luat 
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mult sa mă îndrăgostesc de acest oraș și 

de oportunitățile lui. Eram înconjurat 

de oameni cu posibilități materiale 

evidente, dar și cu un bagaj de 

cunoștințe imens. Atinsesem ce îmi 

doream și întrezăream, la orizont, o 

viața îndestulată, fără griji financiare.  

               Ideea de a studia aici s-a 

născut, așadar, dintr-o întâmplare 

fericită, iar noul meu prieten, student la 

o universitate de prestigiu din centrul 

Londrei, mi-a facilitat un tur prin 

campus, laboratoare si săli de curs. 

Entuziasmul meu a atins cote maxime, 

atunci când am făcut comparație cu alte 

universități vizitate de mine. Era 

evident că aici ai toate șansele să te 

dezvolți ca viitor om de succes. 

Deschiderea profesorilor de acolo spre 

dialog m-a impresionat și m-a încurajat 

sa fac eforturi pentru a ajunge și eu 

student în cadrul acestei universități.  

               În concluzie, toată această 

experiență, care, la început, părea să fie 

un eșec total, s-a dovedit a fi șansa mea 

de a mă hotărî ce voi face în viață. 

                                                                                                        

Egist Șuteu                                                                                                        
Clasa a XII-a A 

 

Interstellar sau 

eseu despre timp, 

spațiu și destin 

 

Oamenii au trăit mereu cu 

impresia că nimicul capată consistență 

dincolo de perceția noastră limitată, 

departe de norii ce opturează calea spre 

a contempla misterul universal ce 

accentuează actul reveriei către 

necunoscut, cu speranța că din negrul 

rece care învăluie stele și planete mai 

poate exista o fărâmă de culoare ce 

îmbracă o posibilă cale spre existență. 

Atunci când praful a acoperit ultima 

urmă de perfecțiune de pe mica planetă 

albastră și pământul nu mai oferă 

resurse fundamentale, nivelele de 

toxicitate fiind prea ridicate ca să 

susțină viața pe Terra, coincidența 

apariției unei găuri de vierme i-a 

sugerat omenirii cheia unui nou 

orizont, un refugiu pe care oamenii să-l 

poată percepe ca pe o casă în care să 

poată regăsi amintirea vieții de pe 

Pământ. Decupajul misterios în galaxie 

a imprimat șanse de viață pe planete 

îndepărtate , într-o parte a universului 

unde oamenii pot concepe o copie 

măruntă a tot ceea ce fusese înainte pe 

planeta ce se va pierde printre 

miliardele de stele. 

 Camera lui Murph reprezintă un 

pretext pentru comunicare, un portal 

temporal magic și metafizic între 

dimensiuni indescifrabile. Această 

“fantomă” pe care o fetiță încearcă să o 

ințeleagă, împinsă de curiozitatea 

învăluită în misterul evenimentelor 

ciudate, îi inspiră de la început o 

conexiune aparte, o legătura specială 

între cărțile ce se mișcau și mesajele pe 

care le încifrau acestea în căderea lor. 

Prin filtrul inocenței privirii unui copil, 

totul părea să aibă o explicație ascunsă 

ei, dar care-i era trimisă cu un scop a 

cărui revelare semnifica apogeul 

dorințelor sale de a cunoaște și a nu se 

lăsa învinsă de legile cosmice. 
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Arătându-i tatălui său semnele ce 

alcătuiau coordonate așezate pe o 

simplă hartă, aceștia au ajuns în locul 

unde a fost inițiată o întreagă poveste, o 

aventură în planul sidereal magnific 

pentru a oferi lumii o șansă de 

supraviețuire pe o bucată de materie 

spațială ce poate oferi condiții vitale 

dezvoltării oamenilor. 

 Probele psihologice prin care a 

trecut Cooper, tatăl fetiței, pentru a 

putea lăsa totul în urmă și a păstra 

amintirea vieții petrecute alături de 

copiii săi într-un sertăraș atent închis în 

mintea sa, i-au format o armură 

protectoare ce l-a motivat să nu renunțe 

niciodata, chiar dacă dubiile ori 

implicările afective vor încerca să-i 

afecteze rațiunea. În acest sens, ceasul 

pe care i-l dăruiește lui Murph 

reprezintă o promisiune a revenirii 

alături de cuvintele ce vor avea sens 

peste ani, căci promisiunea bazată pe 

iubire și sinceritate este un impuls de 

speranță, de încredere. Iubirea caldă, 

rațională, este factorul comun al 

relațiilor dintre oameni, al înțelegerii, 

acea iubire ce nu se poate observa cu 

privirea limitată a ochiului, ci se 

percepe cu sufletul, se atinge cu inima. 

Timpul ce rămâne captiv și ireversibil 

în ceas va dăinui peste decenii ca o 

puternică legătura între tată și fiică, un 

adevăr palpabil… Iar distanța imensă 

dintre ei doar va reînvia dorința 

puternică de a se revedea, măcar atunci 

când o secundă din timpul intergalactic 

va fi lăsată să picure mai încet, înainte 

ca pleoapele lor să se închidă pe veci și 

sufletele să se deschidă către cer, 

inițiate în sublima călătorie spre 

absolut, spre spațiul transcendent aflat 

dincolo de limitele percepției umane, 

perfecțiunea sa latentă imposibil de 

imaginat pe parcursul vieții. Iar dacă 

materia este privită sub semnul 

influențelor minutelor ce se contopesc 

în spirala interminabilă a timpului, 

cuvântul are forța de a rămâne ca 

simbol al eternitații și desăvârșirii 

creatoare terestre, a oferi conotații 

despre faptul că noi, oamenii, putem 

trăi veșnic pe Pământ prin ceea ce 

lăsăm după „ridicarea noastră în 

absolut”, adică prin umbra cuvintelor 

noastre. Vorbele nesigure pe care i le 

adresează Cooper lui Murph înainte de 

plecare rămân imprimate în mințile 

amândurora, reprezentând legătura 

emoțională dintre cei doi, timpul fiind 

doar o consecință a vieții pământești. 

 Atunci când racheta a străpuns 

bariera cosmică, planeta Pământ a 

rămas doar un punct îndepărtat în vidul 

nesfârșit, iar paradoxul dintre 

monotonia și complexitatea spațiului 

fascinant ce se desfășoară dincolo de 

imaginație le-a găzduit un drum printre 

stele și planete ce păreau până atunci 

doar cercuri în cărțile de geografie. 

Călătoria a cauzat o epifanie să 

înflorească în mințile celor doi, bobocii 

fiind teorii despre necunoscut, iar 

frunzele reprezentând întrebări despre 

necunoscut. De pe gemulețul circular 

se întrezăreau  fragmente de realitate 

spațială ce se transformă într-un tablou 

infinit al contrastelor și aparențelor, un 

joc al perspectivelor pe care oamenii 
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simpli nu au ocazia să-l vadă de acolo, 

de dedesubtul norului dens de praf. 

Trei ore petrecute pe prima 

planetă pe care au vizitat-o au dovedit 

că indiferent de munca depusă pentru a 

demonstra contrariul, este imposibil ca 

viața să existe într-un spațiu precum un 

ocean interminabil. Simpla vizită a 

planetei a echivalat cu douăzeci și trei 

de ani de pe Pământ. Când s-au întors 

în rachetă, un ecran mic și pătrat a 

arătat doar imagini și vorbe, dar emoția 

inefabilă pe care a simțit-o Cooper 

când și-a văzut nepoțelul, băiatul și 

fiica, ce avea acum aceeași vârstă cu el, 

a rezultat niște lacrimi pure, fine, ce au 

spălat tistețea și regretul și au format 

voință și încredere. Acum Murph 

încercă să descifreze calcule 

complicate pentru a oferi acel egal în 

ecuația ai cărei factori îi reprezintă 

viața și moartea, salvarea și 

slăbiciunea. 

Călătoria pe a doua planetă 

acoperită de munți și zăpadă a 

reprezentat alți ani din calendarul ce 

continua să numere impasibil anii ce 

treceau alert, dovedindu-se a fi lipsită 

de proprietățile susținerii unei forme 

ample de viață. Doctorul Mann, care a 

fost trimis să studieze formele de viață 

din mediul necunoscut, evidențiază 

tipologia umană limitată, atipică și 

previzibilă, ce dorește să se salveze pe 

sine, ignorând miliardele de persoane 

ale căror speranțe se  îndreptau și către 

locul unde fusese trimis el cu ani în 

urmă. După expediție, în navă au mai 

rămas doar Cooper și doctor Brand, 

care făcea parte din echipajul rachetei. 

Pentru a fi sigur că aceasta va putea 

ajunge la ultima planetă, Cooper s-a 

detașat de partea sa din rachetă, pentru 

a oferi omenirii o ultimă șansă, în 

schimbul ideii de a-și revedea copiii 

vreodată. Alegerea acestuia este o 

expresie a sacrificiului suprem, acela 

de a accepta moartea pentru a oferi 

fericire tuturor celorlalți. Câteva minute 

a plutit prin umbre negre și reci, a căzut 

prin nimicul ce-l învăluia…Apoi, în 

acea cădere infinită, a ajuns într-un loc 

pe care nicio ființă nu ar fi putut să-l 

înțeleagă până atunci, un loc ce 

contrazicea cele mai solide principii pe 

care oamenii le construiseră de-a lungul 

anilor. Într-un cub uniform era așezată 

camera lui Murph în fiecare secundă a 

vieții sale: tot timpul era imprimat în 

cubul ce conținea cifrul ascuns al 

salvării tuturor. În acel spațiu ludic ce 

prezintă viața ca pe un joc al destinelor, 

Cooper realizează că acele cărți ce 

cădeau erau defapt mesajele sale și tot 

el era “fantoma” pe care fetița o 

regăsea în spatele bibliotecii, ca 

prezență fantezică, dar care aducea cu 

sine o siguranță stranie. 

Admirând acel proiect utopic, cu 

arhitectura sa magică și secrete 

intangibile, și-a amintit de ceasul ce-l 

lăsase înainte de plecare și, prin 

perdeaua transparentă a timpului ce-și 

întindea plasele himerice prin 

dimensiuni diferite, care în acel cub 

sugera o formă de comunicare avansată 

care învingea șabloanele ecuaților 

fizice standardizate cu privire la 

structura a tot ceea ce există, i-a trimis 

coordonatele. Murph s-a întors, dându-
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și seama că tatăl ei i-a vegheat întreaga 

existență dintr-o altă parte a 

universului, fantastică și complicată, 

pentru a-și trimite atunci mesjul ce 

avea să închidă cubul și să deschidă 

calea spre salvare. 

Finalul filmului Interstellar îi 

oferă privilegiul lui Cooper de a se trezi 

într-o altă lume, pe o planetă diferită 

ce-i purta numele fiicei sale și de a o 

vedea pe aceasta bătrână, pe patul de 

unde urma să privească pentru ultima 

dată lumina noului Soare. În ultimele 

clipe din viața lui Murph, acesta a 

reușit să o vadă și să-i strângă mâna, 

înainte ca sufletul ei să înceapă 

călătoria către viața eternă, iar planeta 

pe care a descoperit-o să rămână ca o 

mărturie a fostei sale existențe 

contingente. Călătoria lui Cooper prin 

univers poate fi asemănată vieții 

fiecărui om, căci fiecare este un 

explorator al propriei sale existențe. 

Destinul fiecăruia dintre noi este un 

drum pe care pornim de mici, în 

nesiguranță și neștiinșă, pășind incert, 

până când o rază aurie ne oferă șansa 

de a privi mai departe și de a putea lăsa 

ceva pe Pământ de care oamenii își pot 

aminti cândva... Viața întregii planete 

sub afecțiunea căreia ne petrecem zilele 

care se desfășoară într-o continuitate 

implacabilă depinde de destinele 

tuturor ce se intersectează și formează 

ansamblul temporal în care se 

împletesc trecutul și prezentul, 

prezentul și viitorul. Cum este 

evidențiat și în filmul Strania poveste a 

lui Benjamin Button, destinul nostru 

este ireversibil, ne naștem cu el, ne 

împinge prin viață și creează din 

simboluri și idealuri povestea noastră, a 

fiecăruia, ce va rămâne ca o marcă a 

umbrei noastre pământești  în 

memoriile celor ce ne-au cunoscut, ca o 

carte ce stă așezată pe raftul unei 

biblioteci, pentru a se gândi cineva că 

sub filele ei se găsește amprenta celui 

ce a scris-o, pentru ca cineva să-i 

citească scrisoarea, să-i contempleze 

existența. 

A trăi pentru a cunoaște, a 

explora pentru a înțelege, un principiu 

complex și indefinit, o perfecțiune 

indestructibilă…un drum pe care 

pornim și se termină departe, acolo 

unde formele au alte culori și culorile 

au alte forme. 

 

       Bădărău Diana,a VIII-a A 
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Purgatorio 
 

De când m-am născut, am 

început să putrezesc.  

Întind mâna spre cer, închid 

ochii; vreau să spun că mă simt liberă, 

dar aș minți. Vreau să îmi eliberez 

frustrările scriind, dar niciun cuvânt 

care provine din abisul gândurilor mele 

nu este destul de bun pentru mine. Aș 

ucide viața pentru o milisecundă în care 

pot gusta gloria satisfacției de sine, 

doar un moment în care pielea nu-mi 

sare de pe oase fără a fi nevoie de 

bandă adezivă. Personalitate obsesiv-

compulsivă, ochii larg deschiși dar sunt 

oarbă la orice înafară de spirala pe care 

mi-ai lăsat-o pe frunte înainte să pleci. 

Emoțiile sunt doar un simptom al vieții; 

o inimă funcționează corect doar dacă 

și doare din când în când. Ai voie să 

plângi, ai voie să râzi, ai voie să îți fie 

frică, iar eu am voie să îmi doresc să nu 

am voie. Prinsă în cușcă, îmi clădesc 

încă una: dacă sunt prizonieră, sunt 

propriu-mi răpitor. Obișuiam să mă 

plimb prin păduri singură, de dimineața 

până după miezul nopții, crezând - 

sperând - că cineva se va întreba pe 

unde sunt, dacă sunt bine, dar nimeni 

nu spunea o vorbă. Mi-am umplut 

plămânii de sânge și de fumul 

trandafirilor pe care îi ardeam în timpul 

liber, am exersat muritul și am 

organizat concerte tumulare care știam 

că nu vor avea loc niciodată: sub 2 

metri de pământ nu este niciun sunet. 

Plantam în nori pastile și meditatam în 

lumina lunii, ascultându-i poveștile și 

visând la galaxii îndepărtate până mi se 

ofileau pleoapele. Apoi ai apărut tu și 

nimic nu a mai fost la fel: nu 

remarcasem cât de mult aveam nevoie 

de tine până te-am cunoscut. Îmi aduc 

aminte ziua în care mi-ai povestit 

despre proiectul MK-Ultra în timp ce te 

tundeai chel în baia mea. "Nimeni nu e 

în siguranță." Îți puseseși degetul 

arătător pe fruntea mea, desenând o 

spirală pe pielea ușor galbenă, cealaltă 

mână fixată pe gâtul meu. "Vor să intre 

aici. Nu-i lăsa. Dacă te prind și cedezi, 

nu ai meritat niciodată să fii în viață." 

După aceeaai plecat pe geam și nu te-

am mai văzut vreodată. Ai lăsat totul în 

urmă; nimeni n-a fost surprins. Oricum, 

eu am continuat să-mi petrec timpul în 

camera ta. Știu unde este cheia de la 

intrare, nici părinții tăi, nici ai mei nu 

sunt niciodată acasă, deci patul tău a 

devenit al meu și dulapul tău este noua 

mea bibliotecă. Prietenia noastră scurtă 

și neobișnuită a fost o coliziune cu un 

impact ultraviolet, violent și vulcanic; 

eram complementari, similari doar în 

modul nostru unic de a percepe 

Universul. Îmi citai din Biblie, ediția ta 

cu foi aurii fiind pătată de coniac și 

lacrimile a mai multor persoane, îmi 

trimiteai e-mail-uri despre planete și 

constelații ("Ce ai face dacă ți-aș 

trimite un mesaj care pare un virus? Ai 

avea destulă încredere în mine încât să 

deschizi atașamentul?"), îmi schițai 

portretele lui Dante, Shakespeare, 

Lovecraft și Emily Brontë pe pereți 

deși îmi dădeai cele mai oneste recenzii 

compozițiilor mele adolescentine. Pe de 

altă parte, nu cred că ți-am influențat 

viața în vreun fel. Poate ți-am fost un 

caiet de notițe uman sau poate am fost 
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modul tău de "a lăsa ceva în urmă", dar 

am fost, în mare parte, nesemnificativă. 

Și regret asta, regret asta nespus. Dar 

când mă ascund la tine în cameră, 

întinsă pe patul unde ai stat tu, mă simt 

nevrednică, judecată, de parcă trebuie 

să mă explic pentru a dormi într-un pat 

dintr-o casă părăsită de viață.  

Pe când era refugiul tău, țineai 

fluturi drept animale de companie; 

acum că eu sunt aici, balconul tău este 

plin de molii. Bătăile lor din aripi îmi 

fac inexplicabil putrezirea mai ușoară. 

 

Ana Maria Alexe 

Clasa a VIII-a A 

 

Pe aripi de     

îngeri 
Aș scrie pe fiecare frunză de toamnă 

„Îmi iubesc familia!” 

Și aș acoperi 

Haosul de culori și sentimente 

Cu o mare de aripi de îngeri 

Cernute din cer, trimise din rai 

Să rămână neschimbate,  

Până ce frunzele și noi 

Ne vom preface în simple ecouri 

Stinse și aruncate prin vid, 

Metamorfozate subtil în povești, 

În tablouri pictate 

Cu tonurile sufletelor noastre. 

Inimi reci, fragile, 

Au căzut din stele visând la nemurire, 

Călăuzite precum fluturii pe raze de 

soare, 

Înnebuniți de mireasma fină a 

trandafirilor jilavi 

Într-un univers al dragostei supreme 

Numit „familie”. 

Aici mi-au spus 

Că trebuie să pășești pe stele 

Ca să ajungi la lună, 

Că atunci când te pierzi în întuneric 

Trebuie să înveți 

Să găsești singur feeria lunii, 

Precum un licurici scânteietor 

Scufundat în abisuri întunecate, 

Dar cuprins de magia luminii. 

 

„ - Pictează-ți sufletul gol, 

În culorile simfoniei tale 

Și nu te lăsa voalat 

De briza ce valsează 

Petalele firave și naive 

Ale florilor! 

Construiește-ți o corabie 

Din visele tale 

Și las-o să navigheze 

Pe esența profunzimii inimii tale, 

Căci doar așa pot visele 

Să plutească 

Pe aripi de îngeri.” 

Așa-mi spuneau  

Cu șoapte surde, 

La fiecare pas. 

 

Un soare diafan și arzător 

Se ascunde 

În nesfârșirea de umbre fuginde 

De plumb 

Ale văzduhului etern, 

Deschizând porțile luminii 

În negura enigmelor 

Din lumea asta dezolantă.  

El e izvorul nesecat 

Din care tainic curge 

Armonia raiului 

Pe aripi de îngeri. 

 

Staicu Gabriela 

Clasa a IX-a D 
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Despre pian şi 

cioburile existenţei 
 

Cinci căni stau goale pe birou; 

eu le-am aşezat?  Nu-mi aduc aminte. 

Îmi trec degetele uşor peste gura a două 

dintre ele, parcă aşteptand să-mi zică 

povestea lor şi, dacă o ştiu, şi pe a mea. 

Apuc una şi o ridic ca să o miros: 

cafea. Adevărul este că am băut prea 

multă cafea în ultima vreme; am 

dedicat prea putin timp activităţilor pe 

care le iubesc, m-am gândit prea mult 

la lucruri nesemnificative. Stresul a 

ajuns la mine. De ce sunt stresat? 

Aparent, fara motiv. 

 Inspir adânc şi ma ridic de pe 

scaun. Într-o încercare nereusită de a 

aşeza cana la loc, o scap din mână şi se 

sparge. Expir. Nu am timp pentru 

reparat lucruri distruse. Păşesc peste 

cioburi, croindu-mi drum spre pian. Mă 

asez, îmi pun ambele mâini peste clape 

si îmi închid ochii. Ce n-aş da să simt 

pulsaţiile unei inimi în vârfurile 

degetelor, venind din pian...  Palmele 

mele trec uşor peste coastele pianului, 

plantând viaţă prin pielea rece. 

Zâmbesc subit. Mă aplec, mângaind cu 

fineţe pieptul instrumentului cu obrazul 

meu aspru. În jurul meu cresc plante: 

ierburi, flori, tot felul de vlăstari si tot 

felul de minunătii. Ridic capul rapid. 

Ieşit din control, îmi urmez impulsul şi 

atac grădina. Cine ştia că oasele rupte 

scot sunete atât de plăcute, atat de… 

satisfăcătoare? Pianul urlă în agonie: 

Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Cine 

ştia că prefer sunete provenite din 

durere şi boală peste propria-mi voce? 

Eu nu stiam. Nu sunt mândru de mine, 

dar mâinile pătate de sânge sunt tot 

mâini, după ce le speli. Mâinile pătate 

de sânge tot tremură precum mâinile 

normale, mâinile pătate de sânge tot 

dezmierdă clapele – coastele – precum 

mâini normale, mâinile pătate de 

sânge tot distrug precum mâinile 

normale. Doar că mâinile normale nu 

mai sunt mâini normale după ce 

distrug. Mă ridic de pe scaunul 

pianului. Nu apreciez această parte din 

mine, partea care contemplează viata si 

moartea şi începutul şi sfârşitul doar 

dintr-un… instrument muzical. Un 

simplu instrument muzical. Îmi trec 

mana prin păr si inspir adânc. Mă duc 

în baie, umplu cada cu apă si intru cu 

tot cu haine. Mereu am simtit ca 

spălatul - sau măcar scăldatul - în apă 

este cel mai pur fel de intimitate. Apa te 

invăluie in ea, te cunoaşte, te ascultă, te 

întelege, te spală, metaforic si 

literalmente. Apa spală sângele (apa 

spală păcatele), apa spală săpunul (apa 

spală confuzia), apa spală lacrimile 

(apa spală tristeţea). Sau cel puţin 

incearcă. Nu poţi arde frica din tine, nu 

poti acoperi cu pămant durerea, nu poti 

sufla furia din plămani. Apa te spală, 

aerul te usucă, focul te încălzeste şi 

pămantul este acasă. Nu poti avea doar 

emoţie, doar pasiune, doar inteligenţă 

sau doar stabilitate: elementele se ajută 

între ele, sunt piese ale unui puzzle ce 

trebuie rezolvat pană când oceanele se 

scurg, soarele se stinge, solul devine 

nefertil si vântul se opreşte. Dar faptul 

pe care toată lumea il ignoră este că, pe 

lângă cele 4 elemente principale, este 

un al cincilea: spiritul. Bariera dintre 

planul fizic si planul astral este 

neglijată de atâtea persoane! Poţi spăla 

sângele, poţi arde dovezile, poţi 

ingropa victima, poţi aerisi mirosul de 

putred, dar nu poţi şterge urmele de pe 

suflet. Pianul poate uita violenţa mea, 

eu pot reprima amintirile negative, dar 

am împrumtat energie din univers 

pentru a răni, aşa că, intr-o zi, o voi da 
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inapoi, voi plăti pentru ce am luat pe 

nedrept. Gândurile dor, ocazional. Dar 

mă si calmează în nopţile de toamnă, 

când afară fulgeră şi tună şi pentru doar 

o bucată de vreme, tot ce există  este 

haosul si urgia iar în apartament sunt 

doar eu şi teoriile mele pardoxale si 

blasfemice în care focul arde albastru si 

apa curge roşie pe străzi. Am fost 

blestemat cu o minte plictisită usor, o 

inimă dependentă de palpitaţii si o 

personalitate relativ inconştientă de 

existenţa realismului. Interesat prea 

putin de lucruri precum propriile nevoi 

umane şi mai mult de natura umană şi 

lucruri ce mi s-a spus că sunt “mai 

presus de mine”. Și poate ca îmi petrec 

prea mult timp într-o cadă plină cu apă 

ori puţin prea fierbinte, ori puţin prea 

rece şi poate ca sunt puţin prea treaz şi 

conştient de împrejurimi decât ar trebui 

sa fiu, dar nu mă  deranjează. Nu am 

fost niciodată tipul de persoană ce cade 

când întrebările problematice răsar, ci 

abia atunci mi-este captată atenţia. 

Conştientizez că  este o problemă, dar 

sunt prea ocupat ridicand cioburile 

existenţei de pe jos ca să am timp să mi 

le ridic şi pe ale mele. 

 Prefer să mă gândesc la cum aş 

putea fi decât să  acţionez asupra 

lucrurilor respective şi prefer să mă 

stresez singur decât să  las alte 

persoane să o facă pentru mine. Nu 

sunt perfect si niciodată nu voi fi; poate 

pentru că mă cunosc destul de bine cât 

să ştiu că eu am aşezat cele cinci căni 

pe birou dar să nu îmi amintesc la a 

câta melodie compusă la pian au fost 

aduse in cameră. 
 

Ana Maria Alexe 

Clasa a VIII-a A 
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Țara Oglinzilor 

 

Ana este o fetiţă ce tocmai a 

trecut în clasa a VI-a. Totul mergea 

bine la gimnaziu, până când a constatat 

că Alex, colegul ei, bârfea despre ea 

lucruri aparent răutăcioase. Acele bârfe 

erau reale, dar Ana nu înţelegea cum de 

le ştia Alex. S-a gândit: 

„Cum de ştie că eu cânt în faţa 

oglinzii, sau că fac trei piruete după ce 

îmi descâlcesc părul în timp ce mă uit 

în oglinda mare, şi multe altele?” 

„Cred că ştie ce fac eu, uitându-

mă în oglindă! Dar cum?!” 

Ana a decis să îl urmărească. 

Alex se comporta la fel de normal ca 

orice alt băiat, până ce, la un moment 

dat, a dispărut, ghemuindu-se după un 

tufiş. A încercat şi Ana. A clipit şi a 

observat că s-a teleportat în Ţara 

Oglinzilor, un tărâm mistic despre care 

citise prin cărţi. 

Era o cameră înceţoşată, cu patru 

pereţi înalţi, plini de oglinzi. Dar în 

acele oglinzi nu îţi vedeai propria 

reflecţie, ci a celui care doreai. Ana s-a 

dus la Alex şi l-a întrebat supărată: 

– De ce bârfeşti despre mine 

lucruri aflate de aici? 

– Eu… ăăă… 

Alex roşi instantaneu. 

– Ana, eu nu am bârfit. Le-am 

spus colegilor cât de minunată eşti! 

– Poftim?! 

– Le-am povestit despre vocea ta 

uimitoare, sau despre cât de graţios 

dansezi… 

S-a lăsat linişte. Ana a înţeles că 

Alex nu avea intenţii răutăcioase, ci pur 

şi simplu lui îi plăcea graţia ei. 

– Alex, de unde ştii de poarta asta 

spre Ţara Oglinzilor? 

– O să îţi spun, dar trebuie să 

rămână doar între noi! 

– Bine! 

– Mama mea este regina acestui 

ţinut. 

– O! O! O! Ştii şi cum să plecăm 

de aici? 

– Îți spun imediat. Închide ochii şi 

gândeşte-te la casă. 

Fata a făcut întocmai şi, cât ai clipi, 

a ajuns acasă. 

De atunci, Alex şi Ana sunt 

prieteni buni. 

    Eva-Maria Nedelcu 

    Clasa a VI-a B 

 

Regatul 

Geometriei 

 

Odată, într-o vreme demult 

îndepărtată, toata populația Pământului 

era împărțită în două comunități. 

La conducerea Regatului 

Patrulaterelor era Regele Pătrat. Cea 

de-a doua comunitate, Regatul 

Triunghiurilor, era condusă de Regina 

Triunghi Echilateral.  

Între cele două regate nu a existat 

dușmănie, dar nici comunicare, legea 

principală a celor două regate 

interzicând orice legătură între acestea. 

Dar, la un moment dat,  cetățenii s-au 
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revoltat, căci doreau contopirea statelor 

sub conducerea unui singur rege, 

deoarece locuitorii celor două state nu 

puteau comunica între ei, cu toate că își 

doreau să fie prieteni. 

Fiecare conducător își dorea 

puterea, așa că ambii potențiali regi 

supremi și-au expus către locuitori 

toate motivele, prezentând însușirile 

deosebite pe care le dețineau. Regele 

Pătrat spunea ca el este figura perfectă, 

patru laturi congruente și paralele două 

câte două. Regina Triunghi Echilateral 

spunea că ea este figura geometrică 

ideală, având trei laturi congruente și 

trei unghiuri cu măsura de 600, aceasta 

susținând că 60 este numărul perfect, 

deoarece un minut are 60 de secunde, o 

oră are 60 de minute și, pe atunci, luna 

avea 60 de zile. Regele Pătrat se lauda 

cu unghiurile lui drepte, susținând că și 

gândirea lui este cea mai dreaptă, iar 

triunghiul nu are nici măcar laturi 

paralele. Pe de altă parte, regina spunea 

că ea este figura perfectă, pentru că 

orice mediană este și înălțime, pe când 

regele nici nu avea mediane. 

Se spune că s-au războit timp de 

ani mulți, încercând să-și demonstreze 

perfecțiunea, însă, mereu au existat 

neînțelegeri. În acele momente de 

cumpănă, un om înțelept, pe numele 

său Euclid, s-a dus la ambii regi și le-a 

propus o metodă de pace. 

Euclid s-a gândit că una dintre 

cele mai bune opțiuni ar fi ca Regele 

Pătrat și Regina Triunghi Isoscel să 

formeze o echipă care să fie la 

conducere. 

Auzind aceasta, ambii regi s-au 

gândit mai bine și au realizat reciproc 

faptul că multitudinea de însușiri pe 

care le avea fiecare era o bogăție, 

benefică tuturor locuitorilor, ajungând 

la decizia unei căsătorii formale. Ei au 

realizat ca aveau și multe proprietăți 

comune: ambii aveau un punct egal 

depărtat de vârfuri și de laturi, 

împărțeau cercurile circumscrise în 

părți egale, aveau apoteme și multe 

altele. 

S-au căsătorit, au început să 

dezvolte iubire unul pentru celalalt, iar 

regatele cu granițe stricte au devenit 

acum unul unitar. 

Anii au trecut, iar cei doi au avut 

mulți descendenți numiți de familia 

lor:Triunghi Dreptunghic, Triunghi 

Isoscel, Romb, Hexagon și mulți alții. 

În timp, au avut loc mutații 

genetice si au apărut alte figuri 

geometrice, cu mai puține însușiri.  

În prezent, toate acestea formează 

totalitatea figurilor geometrice datorită 

întâmplărilor și oamenilor din trecut, 

iar înțeleptul Euclid a devenit părintele 

Regatului Geometriei. 

 

Ana Maria Iordăchescu  

Clasa a VII-a 

                                                     

        Pseudo-glossă 

           
Lumii nu îi pasă prin ce ai trecut, 

Nici nu vrea să știe ce ai făcut. 

Important e doar ce faci acum. 

Scopul e să arzi, nu să devii scrum. 
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Cu capul în nori, picioarele pe pământ, 

Mergând prin noroi și cu părul în vânt, 

Aerul proaspăt îl inspiri profund, 

Negând faptul că te scufunzi. 

 

După legea naturii mișele, 

Omul pe om o să-nșele. 

Sus, pe culmi, vei fi omagiat, 

Jos, în mâl, te vei trezi uitat. 

 

Nimic nu e veșnic, reține! 

Binele se-ntoarce-n rău și răul în bine. 

Important e să nu trăiești în trecut, 

Visând la un castel năruit demult. 

  

Nu există perfecțiune, 

Poți să speri, să crezi în bine. 

Chiar de ți-e greu, mergi în față! 

Cum să irosim și ultima viață? 

 

Odihnește-te, așteaptă lunea! 

E, totuși, posibilă minunea. 

Vei întâlni pe cineva, 

Chiar îți va sta alături, chiar va dura… 

 

Ființă crudă, ființă bună, 

Să ai vise, să faci să rămână! 

Încearcă, de nu iese nu-i bai, 

Decât nimic, alege florile de mucegai! 

  

Mereu e loc de mai rău sau loc de mai 

bine, 

Căutăm să trasăm destine mai line. 

Pentru faptele bune, sperăm să fim 

aplaudați, 

Iar pentru cele rele, luptăm să nu fim 

îngropați. 

 

Sorin Iulian Sandu 
Clasa a X-a  

 

 

O SCRISOARE 

REGĂSITĂ 

Sunt  Alex, am 12 ani și o mare 

pasiune pentru lectură și istorie. 

Am petrecut multe vacanțe la ţară, 

la bunici, locul unde am explorat, cu 

mare îndemânare, tainele bine ferecate 

ale copilăriei.   

Vara asta s-a întâmplat ceva 

incredibil atunci când am intrat într-o 

lume pe care o descoperisem, treptat, 

de ceva vreme, în cărțile de istorie, de 

aventuri sau din filme. Fiind o casă 

veche și nu foarte solidă, bunicii s-au 

hotărât să o consolideze. Astfel, a fost 

nevoie să se modifice și acoperişul. 

Acest fapt  mi-a dat posibilitatea să 

descopăr trecutul familiei noastre, 

deoarece acolo se găseau tot felul de 

obiecte vechi: război de ţesut, suveici, 

vârtelniţă şi o ladă de zestre, din aceea 

cu lacăt şi ornamente în exterior, 

moştenite de bunici de la părinţii lor. 

Într-un colţ, am descoperit o cutiuţă de 

metal, cu încuietoarea ruginită. Am 

încercat să o deschid, dar nu am reuşit. 

Eram mânat de curiozitatea copilului în 

faţa unui obiect  misterios. Mi-am adus 

aminte, nu știu de ce, de lada  din 

finalul basmului ,,Tinerețe fără 

bătrânețe și viață fără de moarte” și m-a 

trecut un fior. Am luat cutia, am 

coborât din pod şi, în cele din urmă, am 

reuşit să o deschid.  Nu era nimic 

interesant la prima vedere. O foaie 

îngălbenită de timp, pătată, mi-a atras 

atenţia. Era o scrisoare. Pe unele locuri, 
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scrisul de mână nu se mai cunoştea 

bine. În cutie, am găsit şi o insignă 

veche, pe care scria ,,ONOR 

SOLDAȚILOR NOȘTRI”  şi o pereche 

de ochelari cu rama ruptă. M-am 

chinuit să o descifrez. Nu mi-a fost 

uşor, deoarece scrisul era tremurat, cu 

litere încâlcite, destul de neglijent; iar 

eu mă simțeam ca într-un film. Se 

cunoştea că a fost scrisă la repezeală. 

Ce a urmat pentru mine a fost 

imperesionant! 

Iată conținutul scrisorii… 

În colțul din dreapta, sus, scria 

,,iunie 1942". Eu, Costică Panait, 

pentru tatăl meu Dima Panait”                             

,,Dragă  tata, a venit peste noi 

infernul si nu mai ştiu dacă o să mai ies 

teafăr de aici. Am inima împietrită de 

durere.Nici nu ştiu cum să-ți spun, dar 

cu siguranță vei primi înştiințare de la 

Comandamentul Militar, Fănica nu mai 

este. Am rămas singur. Știu că o să 

suferi, dar să ştii că eu sunt pregătit să 

îmi apăr ţara cu orice preț. Mi-a fost 

greu să-mi văd fratele fară suflare, să 

strig , să plâng şi să nu se audă decât 

bubuituri. 

S-a dat ordin să trecem Prutul, 

astfel că împreuna cu alţi  soldaţi  am 

mers pana la Cotul Donului, unde s-a 

dat o luptă aprigă între batalionul 

nostru şi ruşi. A fost măcel. Am scăpat 

vreo zece. Ne-am prefăcut morţi. Cu 

faţa, în sus spre cer, nu se vedea decât 

un val de praf şi fum care înăbuşea 

lumina soarelui, iar din când în când se 

distingea căte o pată roşie, care 

acoperea orizontul. M-am așezat cu 

faţa în jos, pe pamântul înfierbântat de 

atâtea lupte. M-au crezut mort. Să mă 

astepți, tăticule, că o să se termine până 

la urmă.!” 

Am luat cutia și cu lacrimi în ochi 

am fugit la bunicul meu. Îmi tremurau 

mâinile. Cutia devenise prea grea 

pentru mâinile mele. I-am întins 

bunicului cutia. M-a luat de mână și ne-

am aşezat la umbra nucului din curte. 

Bunicul mi-a spus că scrisoarea a fost 

trimisă  tatălui lor de către fratele său 

mai mare, Costică, plecat la război. 

Costică s-a întors acasă, după ce a fost 

rănit. S-a videcat. La data aceea 

bunicul avea 10 ani , dar mai poartă şi 

astăzi în suflet durerea războiului, dar 

şi mândria  că este român. Bunicul a 

continuat, cu seriozitate, dând 

importanţa cuvenită  momentului: 

“Am intrat în razboiul acela 

pentru a recupera măcar teritoriile 

răpite: Bucovina de Nord , Basarabia  

şi ţinuturile Herţei. A fost  durere, 

foamete, război…şi acum atâta 

libertate!  

,,Să nu uiţi, dragă copile, că 

pentru libertatea ta de astazi s-a 

vărsat mult sânge! Să-ţi iubeşti tara 

şi să-ţi respecţi istoria! “   

        Vorbele bunicului mi s-au 

lipit de toată ființa, odată cu aerul 

fierbinte al zilei de var.Am înțeles pe 

loc toate lecțiile de istorie la care, 

poate, nu fusesem destul de atent până 

atunci. Foaia îngălbenită cu litere grele 

a intrat, cuminte, în cutiuța timpului 

regăsit.                                                          

     Alexandru Ciribașa   

     Clasa a VI-a B 
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Întâlnirea bizară 

din tren dintre o 

profesoară și un 

arhitect 
 

          Ea stătea pe peron. Mereu linia 3. 

Aceeași zi de vineri. Mai sunt șapte 

minute până când vine trenul. Mereu 

ajungea mai devreme și de fiecare dată 

se dovedea că trenul nu va ajunge 

niciodată la timp. Era atât de obișnuită 

cu această rutină, încât devenise 

insuportabil de plictisitoare. Își dorea 

un eveniment în viața ei care să 

schimbe acea buclă temporală în care 

se afla. Simțea că trăiește aceeași zi 

asemenea unei istorii plictisitoare, 

căreia îi va afla de fiecare dată 

următoarea mișcare a timpului. Totul 

părea atât de plictisitor. 

          Trenul a ajuns în gară. A urcat și 

în calea ei urma să se înfățiseze patru 

ore interminabile de mers. I-ar fi fost 

mult mai ușor să meargă cu mașina, 

dar, din păcate, nu avea suficienți bani 

pentru una. Era doar  profesoară într-un 

oraș străin. Avea o mică garsonieră în 

care locuia, iar la școală primea masa. 

Era asemenea unei student, dar era la 

banii ei. De fiecare dată când se 

întorcea în oraș, totul i se părea nou. Îi 

plăcea foarte mult orașul ei, dar era atât 

de mic și de strâmt, încât nu aveai ce să 

faci în el. Era mai bine acolo unde 

lucra. Avea un serviciu, o mică 

garsonieră și cel mai bine era că nu 

trebuia să gătească. Nu era deloc bună 

la gătit, iar pentru două ouă prăjite ar fi 

dat foc la bucătăria ei micuță pe care o 

avea. Ce e drept, din ea a făcut un  mic 

birou în care corecta lucrările elevilor. 

         

          Mereu avea același vagon.  Era 

ciudat, deoarece mulți cunoscuți de ai 

ei, când luau trenul, aveau vagoane 

diferite la fiecare călătorie, în schimb 

ea avea același loc, același vagon, 

același tren și aceeași călătorie. Parcă 

universul dorea să îi demonstreze că 

totul nu este, de fapt, decât o simplă 

buclă a timpului. Locul în care se așeza 

era atât de strâmt, încât nu aveai spațiu 

unde să te întinzi, unde să te simți cât 

de cât comod. În micuțul compartiment 

se aflau patru scaune și o măsuță în 

mijlocul lor. Ferestrele aveau acea 

perdea plăcută în zilele în care soarele 

dorește să își facă simțită prezența, 

când lumea îți este cel mai puțin dragă. 

Avea să urmeze șase stații, iar în cea 

de-a șaptea urma să coboare. 



Texte şi metatexte  
 

22 Anul X, 2019, Nr. 1 
 

          Dorea să fie singură și nicio 

persoană să nu aibă bilet lângă ea. Nu îi 

plăcea compania multor oameni, iar 

când auzea o discuție de prost gust 

simțea că durerea de cap urmează să îi 

pună stăpânire asupra acestuia. Era atât 

de plictisită, încât ajunsese să se izoleze 

de ceilalți din jurul ei. Ea obișnuia să 

vorbească doar cu elevii la serviciu, iar 

în rest singurătatea o copleșea. Citea 

foarte mult, iar în scurt timp ajunsese 

să se asemene cu niște pustnici din cele 

mai adânci păduri sau, mai bine zis, din 

cele mai adânci birouri. Îi plăceau 

cărțile groase care aveau sute de pagini, 

părând în unele momente fără de 

sfârșit. Simțea că acesta este singurul 

mod prin care intelectul fetei poate fi 

stimulat. În liceu, nu a terminat prima, 

dar toți o considerau mult mai 

deșteaptă decât absolvenții de nota 

zece. Materiile ei favorite au fost 

matematica, fizica și chimia, dar cu 

toate acestea ea a devenit profesoară de 

biologie. Nu era căsătorită si nici într-o 

relație. Cea din urmă se terminase 

foarte prost. Avea momente când se 

gândea la el, dar prefera să își schimbe 

gândurile. Nopțile pentru ea erau cele 

mai rele, deoarece el îi apărea de 

fiecare dată în vis. 

          Acum, atenția ei era fixată pe 

ceea ce se întâmpla afară. Privea fulgii 

mari și pufoși cum atingeau pământul 

sau se loveau de fereastră. Îi era teamă 

că trenul va avea întârziere și nu va 

putea ajunge acasă, dar în același timp 

își dădea seama că nu va avea ce face 

după ce va ajunge la destinație. Era o 

persoană mult prea fixistă și nu agrea 

întârzierile. 

          În momentul în care a ieșit din 

starea de reverie, a observat că în fața 

ei se așezase un bărbat. După aspectul 

său destul de îngrijit nu îi dădea mai 

mult de 30 de ani. Nu părea o persoană 

prea sociabilă și cu toate acestea avea 

niște ochi verzi cu ușoare nuanțe de 

albastru. Purta ochelari, iar culoare 

părului nu i se observa din cauza 

căciulii de blană. Era înalt și avea 

umerii lați si era destul de slab. Părea 

un bărbat foarte frumos, de care orice 

femeie se poate îndrăgosti, dar nu 

trebuia să îi stea capul la astfel de 

gânduri.  

           Acesta începuse să o privească, 

iar atunci ea începuse să înroșească, 

deoarece fusese descoperită în mica 

inspecție a persoanei din fața ei. Se 

simțea rușinată de felul în care putea să 

îl privească. 

           El îi observase reacția și atunci 

își scoase telefonul din paltonul de 

culoare neagră și își fixă toată atenția 

asupra lui. Atunci, ea a observat că nu 

are verighetă.  

            Bărbatul își pusese telefonul pe 

masă. Femeia a observant că era spart 

și că nu mai putea fi folosit. 

           -Scuzați-mă, aș putea să folosesc 

telefonul dumneavoastră? Am de făcut 

un apel foarte important. 

             Vocea lui era aproape mistică, 

iar vorbele lui ajunseseră prin vibrații 

în sufletul ei. Felul în care i-a vorbit a 

făcut-o să simtă fluturi în stomac. Își 

dorea să nu simtă astfel de sentimente. 

Dragostea reprezintă doar câțiva 
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hormoni. Continua să își repete acest 

lucru și cu cât se gândea mai mult la el 

își dădea seama că era din ce în ce mai 

puțin convinsă de el. Această simplă 

întrebare o făcea să se simtă specială.        

  Ochii lui verzi de te pierdeai în ei erau 

atât de rugători încât nu a putut să le 

reziste. Omul acela avea niște ochi atât 

de frumoși. Asta o făcea să se 

gândească la trupa Phoenix care cânta 

melodia ,,Fată verde”, doar că el era 

Băiatul verde. 

            Îi înmânase telefonul fără să îi 

adreseze nici un cuvânt. El a format 

numărul și atunci începuse o 

conversație destul de plicticoasă. 

Vorbea despre un proiect pe care îl 

avea în orașul în care lucra ea. Îi 

spusese că acea lungă călătorie cu 

trenul va mai dura în jur de trei ore. 

Femeia se gândea că vor coborî în 

aceeași gară. Ea își va vedea familia, 

iar el se va întâlni cu persoana cu care 

trebuia să finalizeze proiectul. 

          A vorbit în jur de zece minute, 

după care a închis și i-a înmânat 

telefonul. I-a mulțumit. 

          Din nou, vocea lui o făcuse să se 

cutremure în interiorul ei. Nu înțelegea 

de ce acel om o făcea să iasă din acel 

univers al ei atât de mic pe care îl 

crease ca să se protejeze de astfel de 

sentimente. Se simțea mult prea ciudat 

din cauza unui om pe care îl vedea 

pentru prima oară. Simțea din nou 

fluturi în stomac. Era asemenea unei 

adolescente. Doar elevii ei aveau astfel 

de probleme. Ea nu trebuia să treacă 

prin clișeele astea. Ea credea doar în 

științe exacte și ecuații matematice. 

Sufletul ei era de gheață. 

             Începuse să se uite din nou pe 

fereastră. Îi plăceau fulgii aceia mari. 

Aveau un dans special și secret al lor. 

Aveau propria conștiință în zborul lor 

pe pământ. Acum el începuse să o 

privească. Îi simțea privirea ațintită 

asupra ei. Se întoarse, iar el nu mai 

avusese timp să își mute privirea în altă 

direcție. Ea îl observase, iar atunci el 

începuse să îi zâmbească. Avea dinții 

albi si perfecți. Surâsul lui era dulce, iar 

ochii lui se măreau când ea îl privea. 

              Ea îl întrebase de ce o privește 

atât de intens.  Întrebarea  nu fusese 

deloc subtilă, deoarece nici ea nu era 

regina subtilităților.  El îi admira ochii, 

deoarece i se păreau foarte frumoși, 

mai ales culoarea neagră care se 

schimba la fiecare dispoziție a ei. 

Dorea să îi facă un portret . În timpul 

liber, bărbatul iubea să deseneze și să 

picteze. Femeia îi acceptase oferta și el 

se apucase de lucru. Își scosese din 

servietă un bloc de desen A4 și un set 

de creioane. Le avea foarte frumos 

aranjate. Se observa că ceea ce face 

este foarte important pentru el. A 

început să deseneze, dar în același timp 

vorbea despre viața lui. Îi povestea 

despre întâmplările din facultate; iubise 

mult o fată, dar aceasta a plecat și nu a 

mai văzut-o niciodată. Acesta fusese 

motivul din care nu s-a mai însurat 

vreodată. Și el, asemenea ei trăia într-

un univers foarte restrâns, iar amândoi 

erau doi închiși în gămăliile lor.  Ea 

mai aflase că este arhitect, împotriva 

voinței părinților lui care își doreau să 
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se facă avocat. Lui nu îi plăceau legile, 

îi plăcea să țină creionul în mână și să 

deseneze.  

            După două ore, femeia era 

nerăbdătoare să vadă portretul. El a mai 

rectificat tabloul timp de vreo zece 

minute, iar apoi i l-a înmânat. Avea 

talent, deoarece schița arăta foarte bine. 

Îi scosese în evidență frumusețea ei 

interioară. Ea nu se simțea  cea din 

portret, dar el a convins-o că ea este cea 

care a fost desenată.  

            Toata călătoria au vorbit diferite 

lucruri atât de plăcute. El o făcea să 

râdă și îi spunea mereu că are un râs 

cristalin și frumos. Abia asteptau să 

coboare astfel încât să sfârșească 

călătoria cu o ceașcă de ceai sau de 

cafea. Aveau același local preferat. Au 

realizat că sunt din același oraș și că ei 

nu s-au întălnit niciodată. Le păreau rău 

că fusese unul lângă altul și nu se 

cunoscuseră încă.  

              Au coborât din tren și au mers 

unde și-au propus. Au vorbit mult în 

acel mic local, din acel mic oraș. Au 

decis că se vor mai întâlni. 

             Timpul a trecut, iar cei doi s-au 

căsătorit. A urmat și un copil, iar bizara 

întâlnire din tren cu un arhitect și o 

profesoară a fost cea mai frumoasă 

amintire a lor.  

Andreea Stoica 

Clasa a X-a D 

 

 

Epopee 

sentimentală 

Am sperat că timpul, poate, va uita de 

mine 

Și-aș putea împărtăși eternul doar cu 

tine. 

Aș vrea să-ți scriu, 

Dar, ce păcat!  

E prea târziu și am uitat… 

Ți-e frică azi  să fii iubit ? 

Să crezi din nou în răsărit?  

Atunci te las să pleci departe, 

Să uit de tine și de șoapte… 

 

De-ai fi lăsat ceva în urmă, 

Un sentiment de pus pe strună 

Aș fi simțit o alinare, 

Aș fi crezut în așteptare... 

Dispari, vreau să dispari în umbră! 

Să șterg sau să înec în undă 

Privirea ta și tandrele atingeri, 

Cuvintele născute din străpungeri  

De dor, de-amar, de resemnare, 

De furie, de teamă și chemare... 

                                                                                               

Alexandra Semaca 

Clasa a X-a E 

 

Picături de ploaie 
 

Autobuze, 

Staţii de metrou, 

Picături de apă care se preling 

Pe geamul prin care privesc eu. 
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Mi-e frig şi suflu în fular, 

Ochelarii se aburesc  

Şi nu mai văd nimic… 

 

E frig şi mă învârt pe loc, 

Fredonez pentru mine. 

Melodia care îmi vine în minte 

Vorbeşte despre lacrimile cerului. 

 

Îngheţ şi oraşul e cenuşiu, 

Eu sunt cenuşie in felul meu, 

Parcă ploaia a spălat culorile 

Din sufletul meu. 

Alina Aurică  

Clasa a XI-a A 

 

Antiteză 
 

Sensibilitate şi inocenţă, 

Asta sunt eu… 

Durere, speranţă, credinţă, 

Asta sunt eu… 

 

Putere şi ambiţie, 

Ăsta eşti tu… 

Zâmbete adevărate sau false, 

Eşti un zâmbet oricum… 

 

Sărituri şi împiedicări, 

Asta sunt eu… 

Cuvinte ciudate şi puţină nepăsare, 

Ăsta eşti tu… 

 

Sinceritate am, 

Dar încă mai caut cuvinte ca să o 

exprim… 

Te uiţi la mine, 

Vezi prin mine… 

Şi mă sperii puţin. 

 

-Ce crezi că se află în spatele râsului 

meu? 

-Ce crezi că se află în spatele 

zâmbetului meu? 

-Vreau să cred că nu durere, 

Am spus amândoi. 

 

Pasaje din cărţi şi filme, 

Asta sunt eu… 

Dar doar tu ştii să le legi, 

Aşa încât să mi se potrivească şi mie. 

 

Adjective drăguţe, 

Ăsta eşti tu… 

„Îmi pare rău”, 

Asta sunt eu… 

 

Aruncă-mă într-o bibliotecă, 

Şi voi fi cea mai fericită adolescentă, 

Mă voi cufunda într-o mare de cărţi, 

De pasiune şi de istorie. 

 

Aruncă-mă într-un parc,  

Şi voi fi cel mai fericit copil, 

Mă voi da în leagăn, 

Până când soarele va asfinţi. 

 

Aruncă-mă într-o cafenea, 

Şi voi fi cea mai fericită femeie, 

Mă voi strădui să nu m-afund, 

În conversaţii fără noimă. 

 

Aruncă-mă şi prinde-mă, 

Atunci când voi cădea din cer, 

Lasă-mă să dorm pe umărul tău, 

Pentru că în această visare mă regăsesc 

eu. 

Alina Aurică  

Clasa a XI-a A 
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Album 
 

Mii de zâmbete se înşiră, 

Într-un anuar, într-un album al 

copilăriei, 

Mii de emoţii te cuprind 

Când priveşti milioanele de feţe, 

Atât de cunoscute înainte... 

 

Fotografii cu oameni pe care i-ai văzut 

o dată,  

Spaţii goale pentru pozele care nu au 

fost făcute niciodată, 

O infinitate de bucurii, regrete şi 

priviri... 

 

Pentru oamenii care te-au cuprins în 

braţe, 

A căror poză se află în sufletul tău, 

Pentru oamenii care te-au jignit, 

Dar ți-au dat puterea de a te exprima, 

Pentru toţi aceşti oameni, păstrezi în 

inimă colajele unor momente... 

 

Pentru tine, care te-ai exprimat dincolo 

de cuvinte, 

Voi păstra mereu, atunci când închid 

ochii, 

Imaginea ta, pe pleoapele mele... 

 

Alina Aurică  

Clasa a XI-a A 

 

 

 

 

Când tu nu vedeai 

lumea fără mine... 
 

Deși mi-ai aruncat cuvinte josnice 

și am suferit zi și seară și noapte din 

cauza ta, să știi că nu îți port pică. 

În ochii mei, ești aceeași persoană 

de care m-am îndrăgostit. Când mă voi 

uita în ochii unui băiat, voi vedea ochii 

tăi, mereu. Când voi îmbrățișa un băiat, 

voi simți pieptul tău. Când voi săruta 

un băiat, voi simți buzele tale. E atât de 

absurd de adevărat, e atât de greu de 

purtat înțelesul ... 

În ciuda timpului care a trecut și 

în ciuda răului pe care tu mi l-ai oferit, 

ai rămas aici, fix într-un colț al inimii 

mele rănite. Nu te-am uitat, mă mai 

gândesc în miez de noapte la tine, după 

ce seara înghite ziua ca un animal 

nesătul. 

Te las să crezi că eu am fost răul, 

că eu n-am mai putut, că eu nu te-am 

meritat... Te las să crezi asta pentru că, 

după o vreme, vei realiza că știam ce 

faci. Și atunci vei învăța că sufletul 

unui om nu este jucăria altuia. Abia 

atunci, probabil, vei să ști că ai greșit, 

din clipa în care ți-a trecut prin cap că 

ai putea îmbrățișa privirea altcuiva , 

fără ca înainte să ne spunem acele 

cuvinte, ocolite, fugărite,ucise... 

Prefă-te, pentru ultima dată, că 

mă iubești așa cum o făceai pe vremuri, 

atunci când tot ce voiai eram eu. Când 

nu vedeai lumea fără mine, când îmi 

spuneai vorbe alese cu acul sufletului, 

când ne băteam ...cu nespusele , pană 

nu mai făceam față. Când ne căutam 

pierduți ore in șir, iar timpul trecea ca 

pasărea …  noi vorbeam despre toate 

cele ale noastre, neavute încă , atât de 

dorite… 

 



Texte şi metatexte  
 

Anul X, 2019, Nr. 1 27 
  

"Prefă-te înca  odată că mă 

iubești!", spuneam… 

 

Abiaboeru Nicoleta 
Clasa a X-a  

 

 

Teatru 

 

- Ce faci?  

- Mă joc.  

- Te joci...ce interesant. Cu ce te 

joci?  

- Cu emoții.  

- Și nu te doare?  

- Mă doare, mă bucură, mă 

întristează, mă face să fiu 

melancolic...dar îmi place, căci acest 

amalgam de sentimente ne definește pe 

noi ca oameni.  

- Vreau să fiu și eu om! Vreau să 

simt, să trăiesc...vreau să mă joc și eu. 

Crezi că sunt capabil?  

- Întrebarea este: ești pregătit să 

mori și să reînvii?  

- Sunt pregătit să trăiesc la fel ca 

tine. Vreau să joc ce joci și tu.  

- Atunci te invit în jocul meu: 

teatrul. 

  Tudor Diac 

Cotîrlan Mădălina-Elena 

Vornicescu Mara-Zenaida 

Clasa a XII-a D 

 

 

 

Experiența liceului 
 

 

Ca absolventă a Colegiului 

Național „Alexandru Ioan Cuza”, pot 

spune că experiența liceului nu are ca 

finalitate doar reușita în examenul de 

bacalaureat. În cei patru ani, am 

cunoscut oameni care mi-au format 

personalitatea și alături de care am 

realizat lucruri deosebite în plan 

educațional, am acumulat valori și 

cunoștințe care mă ajută și acum, în 

noua postură de student. 

Am urmat specializarea 

matematică-informatică, însă m-au 

atras și materii precum biologia, 

chimia, limba română și franceza, la 

care am participat la olimpiade și 

concursuri. Am considerat întotdeauna 

sfera disciplinelor umaniste captivantă, 

chiar dacă nu m-am gândit vreodată că 

aș putea urma o profesie legată de 

aceasta. Chimia a reprezentat un centru 

de interes încă din școala generală și s-

a extins pe tot parcursul liceului. Am 

participat la etapa națională a 

olimpiadei în clasa a X-a, iar o bună 

perioadă de timp am crezut că după 

liceu voi urma medicina. Perspectiva 

mi s-a schimat următorul an.  

În clasa a XI-a am devenit unul 

dintre coordonatorii clubului de 

robotică inițiat de doamna profesor 

Emilia Poll, fapt care m-a ajutat să 

înțeleg că învățământul politehnic este 

cel potrivit pentru mine. Clubul a 

reprezentat cel mai important proiect în 

care am fost implicată până în 
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momentul actual și mă bucur că am 

contribuit la dezvoltarea lui alături de 

colegul meu, Tudor Dodoiu. Tudor a 

reprezentat pentru mine un ajutor pe tot 

parcursul liceului, un om pe care m-am 

bazat întotdeauna, care mi-a alimentat 

spiritul competitiv și m-a determinat să 

vreau mai mult de la mine. Ne-am 

implicat ca echipă în multe activități 

extracurriculare, astfel încât o bună 

parte din timpul meu liber a fost 

petrecută alături de el. Am descoperit 

în Tudor mai mult decât un coleg – un 

prieten cu interese, gusturi și opinii 

comune. Am învățat alături de el la 

clubul de robotică ce înseamnă 

responsabilitatea, răbdarea, spiritul de 

echipă, bucuria de a împărtăși din 

cunoștințele tale celorlalți, atribute ce 

mă vor ajuta întreaga viață. 

 

 

 

    

    
 

 

 

 

 

Una dintre cele mai mari 

provocări din perioada liceului a fost să 

obțin media 10 an de an. Nu consider 

că notele obținute la școală oglindesc 

întotdeauna inteligența unui elev, dar 

acestea au fost importante pentru mine 

– nu știu dacă din orgoliu sau pentru că 

sunt critică la adresa mea și îmi setez 

așteptări înalte. Această dorință a 

necesitat pregătire și interes continuu, 

ceea ce a devenit mai apoi un fel de 

mecanism. Acest fapt mă ajută acum, 

pentru că m-am obișnuit cu acumularea 

unui volum mare de informații și cu 

abordarea de concept noi. 

 Ultimul an de liceu a fost 

dedicat în special pregătirii pentru 

admiterea la facultate. Reușita 

examenului de bacalaureat nu a fost 

rezultatul muncii din clasa a XII-a, ci al 

învățatului constant pe tot parcursul 

celor patru ani. Profesorii din liceu au 

reprezentat adevărate modele pentru 

mine, oameni de la care am împrumutat 

calități, care mi-au conturat moduri noi 

de a gândi și care mi-au înlăturat teama 

de greșeală. 

 În prezent sunt studentă la 

Facultatea de Electronică,  

Telecomunicații și Tehnologia 

Informației în cadrul Universității 

Politehnica București. Am înțeles cu 

adevărat rezultatele muncii mele din 

perioada liceului și calitatea educației 

care mi-a fost oferită abia când am 

intrat în contact cu studenți din diferite 

zone ale țării și am putut realiza o 

comparație într-un spectru larg. 

Datorită celor patru ani care m-au 

modelat, mă simt acum pregătită pentru 

învățământul superior. 

 

Andreea Dumitrașcu 

Studentă, anul I, Universitatea 

Politehnică București, Facultatea de 

Electronică, Telecomunicații și 

Tehnologia Informației. 
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Cu toții avem un 

plan în minte 

 

Studenția sau acea perioadă a 

vieții în care ești între agonie și extaz, 

gustând fie din amăreala 

responsabilităților, fie din nectarul 

libertății. Indiferent de facultatea la 

care ești, sunt câteva puncte ce 

constituie materialul glumelor universal 

valabile, spuse cu un zâmbet chinuit de 

către studenți, de la lupta dusă cu tine 

însuți în sesiune la existența pitorească 

din cămin. Ca un umil aspirant la 

statutul de filolog, pot trasa câteva tușe 

despre viața de student la Facultatea de 

Litere, mai precis, la Literatură 

universală și comparată-Limbă și 

literatură străină. Trebuie clarificată 

natura acestei secții, atât de tânără și 

deosebită- aș putea spune. Apărută în 

2004 și fiind sora mai mică și mai 

oacheșă a specializării Limbă și 

literatură română, LUC este ceva mai 

selectivă când vine vorba de cei aleși 

să-i calce pragul, numărul maxim de 

studenți admiși depășind rareori 60 de 

persoane, iar înscrierile având loc din 

doi în doi ani. Dincolo de aceste 

aspecte administrative, aria acoperită 

de cele sudiate la această secție se 

întinde până la filosofie, antropologie 

culturală și aproape orice ramură a 

artei, literatura fiind trecută prin 

numeroase filtre. În această mare 

diversitate stă și frumusețea acestei 

secții, căci asigură o incursiune atentă 

și în literatura și gramatica unei limbi 

străine la alegere. Dar cum tot ce e 

frumos are un preț, toate minunățiile 

aflate în timpul anului sunt plătite în 

sesiune. În această perioadă toate 

sufletele boeme își plâng suferința, 

trăind drama omului neînțeles, 

însingurat și înfrânt în fața sorții, adică 

studentul de la litere ce dramatizează 

viața din sesiune, în loc să învețe 

propriu-zis.  

Totodată, dacă vă gândiți să 

deveniți Lucișori, cum mai sunt 

cunoscuți oamenii de la LUC, 

asigurați-vă că aveți o plăcere de a citi 

cu un ușor iz patologic, atât de intensă 

să fie, acompaniată de o dorință reală 

de a vă cufunda în artă și de a cunoaște, 

în general. Altfel, tot ce vă oferă 

facultatea vă poate părea copleșitor, 

chinuitor de a dreptul prin volumul de 

muncă, dacă nu veniți însoțiți de 

pasiunea pentru frumos. 

Pentru a vă ajuta să trageți puțin 

cu ochiul în grădina LUC trebuie 

trecute în revistă câteva din cele 

studiate aici. Literatura universală, 

după cum îi sugerează și numele, o să 

vă așeze pe umerii titanilor, de la 

primul text literar până în prezent, 

prezentându-vă geneza și evoluția 

literaturii. Poate fi o călătorie 

intimidantă, mai ales când realizați cu 

cine vă confruntați, dar cu siguranță 

merită, căci vă aflați în fața elitei. 

Alături de aceasta o să dați de câteva 

domenii destul de curioase, cum ar fi 

Literatura comparată și Teoria 

literaturii, prima studiind vasta rețea 
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literară, cu toate conexiunile și 

influențele ei, urmată de studiul ceva 

mai pragmatic al literaturii sau 

explicarea inexplicabilului, cum mai e 

receptat de către studenți ultimul 

domeniu precizat. Toate acestea sunt 

presărate cu Literatură română, 

Antropologie, puse pe note muzicale în 

cadrul Interferențelor literatură-muzică, 

întoarse pe toate fețele de mentaliști(cei 

care studiază istoria mentalităților) și 

voila, priviți un tablou de ansamblu al 

vieții de la LUC. Dar observați acel 

colțișor întunecat din partea dreaptă a 

tabloului? Da, cel în care se zăresc 

chipuri suferinde și înnegurate. Ah, ați 

descoperit sesiunea. Oricât de 

interesantă o să vi se pară toată 

incursiunea prin literatură, simțindu-vă 

asemeni lui Dante în Paradis, degrabă o 

să coborîți în Infernul său, odată cu 

sesiunea sau în răstimpuri o să vă 

simțiți ca în războiul troian, în cazurile 

fericite, în rolul grecilor, mai ales când 

o să descoperiți un șiretlic să recuperați 

un semestru într-o noapte. Cu toate 

acestea, nu disperați, sesiunea e tărâmul 

tuturor posibilităților, mai ales la LUC, 

unde încă din prima sesiune aveți 

minim zece examene, ce o să vă ajute 

să dezvoltați abilități noi, cum ar fi să 

predați unui coleg aflat la anaghie cu 

jumătate de oră înaintea examenului 

sau tehnici de atingere a păcii interioare 

sau resemnarea dinaintea examenului 

și, bineînțeles, o să ajungeți la o 

profundă cunoaștere de sine, mai ales 

când o să vă tot întrebați ce ați reținut 

pentru momentul deja amintit. 

Pentru a nu vă îngreuna și mai 

mult viața, e recomandat să fiți cu 

lecturile la zi, pentru a nu risca să 

intrați într-un cerc vicios ce lovește mai 

ales în sesiune. Bineînțeles, ideea de a 

fi cu lecturile la zi diferă în funcție de 

student, poate fi o lectură relaxată, când 

dispuneți de timp pentru a vă bucura de 

text sau citiți 600 de pagini în două 

zile, maraton foarte popular printre cei 

de la LUC. 

Deși  poate părea o priveliște 

ușor înspăimântătoare, nu vă lăsați 

descurajați, merită osteneala, mai ales 

dacă veniți însoțiți de pasiune. Sunt 

multe de zis, dar mai ales de descoperit, 

așa că o să mă abțin să dau totul în 

vileag, rezumându-mă la a vă asigura 

că aici puteți găsi parteneri de dialog ce 

vă pot îndruma spre un parcurs 

intelectual cât mai înfloritor și lin. 

 

 Ion Nicoleta  

Facultatea de Litere LUC, anul III 

 

Exercițiu de 

sinceritate 
 

Probabil nu vei vrea să citești 

una sau două pagini despre patru ani 

din viața mea, dar să știi că sunt scrise 

cu toată sinceritatea pe care o pot avea, 

acum, în tren, spre București. O să 

scriu totul ca o experiență din care și 

voi, dar și eu să am de învățat. Azi mi 

s-a zis o vorbă care mi- a rămas 

întipărită în minte- “învață din greșelile 

altora, pentru că nu ai timp să le faci pe 
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toate” . Așa că, tu, elev de gimnaziu 

sau de liceu, ia aminte la ce îți voi 

povesti, astfel vei economisi ani buni 

din viață sau certuri cu familia.  

Dacă ai ajuns până aici, 

înseamnă că  ți-am atras atenția, deci 

putem începe mica destăinuire. Pentru 

început, trebuie să știi că au fost două 

momente cheie în viața mea, 2014 si 

2018. Totul a început in 2013, când m-

am hotărât să încep să învăț pentru 

testarea națională, deoarece în 

gimnaziu am avut ceea ce poate ai avut 

sau poate treci chiar acum prin asta, 

adică, pubertate. În această perioadă te 

enervează cam orice din jur, crezi că 

ești mare și poti face cam tot ce vrei. A 

trebuit să învăț în clasa a opta cât 

pentru tot gimnaziul ! Toate bune si 

frumoase, am intrat la liceu cu 9,40 la 

profilul matematică-informatică. 

Dintotdeauna am fost un tip care își 

planifică majoritatea lucrurilor, dar sunt 

și spontan, dezordonat, impulsiv, 

alintat,etc. În fine, sunt un amalgam de 

emoții și gânduri. Prima mea activitate 

din liceu a fost Balul bobocilor, o 

experiență unică. Am învățat să dansez, 

să îmi înfrunt emoțiile, să zâmbesc 

forțat, să vad cu ce fel de oameni aș 

vrea să îmi petrec timpul și multe 

altele. Din fericire, am câștigat 

concursul, împreună cu partenera mea, 

Luiza, cu care am petrecut o luna și 

ceva, pot spune, ca într-o căsnicie, 

deoarece am trecut împreună prin 

diferite stări-limită. În clasa a noua    

m-am axat pe a fi participant la balul 

balurilor, bobocilor, Moș Crăciun 

Internațional sau să dansez la balul 

primaverii. Astfel, am cunoscut 

oameni, am petrecut cu diferite 

anturaje, am început să devin ceea ce 

sunt acum. Am zis că vreau să mă 

distrez, acum că sunt și eu băiat mare. 

Din nefericire pentru mine, mamei i-a 

venit o idee genială, adică să nu mă 

lase la mare dacă nu am media generală 

peste 9,00. Așa că am descoperit că 

dacă înveți poți obține note foarte mari. 

Și, ce să vezi, am avut 9.02. În clasa a 

zecea a început procesul meu de 

maturizare, deoarece am început să mă 

implic în activități care nu erau doar 

pentru distracție, ci  aveau și un anumit 

grad de responsabilizare. Am început 

prin a face voluntariat . Apoi am 

devenit primarul tinerilor, în cadrul 

Consiliului Local al Tinerilor ce 

apartine de Primăria orașului .A trebuit 

să reprezint oameni cu idei diferite, să 

fiu mai conciliant, să organizez 

evenimente, să gestionez sume destul 

de mari. Mi-am dezvoltat această latură 

organizatorică și, cel mai important, să 

mă pliez după oameni când este nevoie. 

Ca să pot comunica ideile mele și să 

mă fac auzit la ședinte, a trebuit să îmi 

dezvolt calități oratorice, așa că am 

început să merg la dezbateri, unde am 

obtinut premii importante, chiar la 

nivel național. Daca tu, cel ce citești, 

crezi că odată cu aceste responsabilități 

a venit și responsabilitatea școlara, te 

înșeli. Media impusă de mama fost 

9.20, iar media mea finală a fost 

9.24.Am devenit destul de cunoscut în 

oraș, iar popularitatea are și ea un cost. 

Ia aminte, trebuie să te ții de treabă, 

deoarece sunt foarte rare cazurile când 
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cineva te va ajuta fără să aibă și el un 

beneficiu. Odată cu aceste activități în 

care m-am implicat au venit și zeci de 

proiecte care m-au pus în multiple 

situații complicate. În clasa a 

unsprezecea, teoretic, am vrut să învăț, 

deoarece voiam la cea mai bună 

facultate de medicină din țară. Acum 

regret că nu am folosit eficient multe 

luni de școală. Tehnica amânării este 

păguboasă… 

 
 Evenimentul major care m-a 

schimbat cu adevărat în bine a fost 

prima mea dragoste. Am cunoscut o 

ființă atât de bună, de gingasă, de 

frumoasă, de înțelegătoare... Păcat că 

nu am știut să apreciez ce aveam, 

pentru că  eram încă un copil dornic de 

aventuri și distracție. Am făcut atât de 

multe lucruri frumoase cu Andrada, 

încât ea îmi va ramâne în minte pentru 

toată viața. Nu mulți tineri au ocazia să 

călătorească prin Europa, să petreacă 

mult timp împreună, să fie liberi. 

Nu știu dacă mai citești, dar am 

ajuns pe la finalul liceului meu sau cum 

zic mulți dintre noi, cea mai frumoasa 

perioadă a vieții. Ce te sfătuiesc eu este 

să iubesti, să descoperi oamenii, iar cei 

care merită atentia ta trebuie păstrați, 

deoarece sunt puțini “oameni”. Uite că 

a venit și al doilea moment- cheie al 

vieții mele, clasa a douăsprezecea.   

 

 
 

Primul pas important în reușita 

mea a fost să renunț la tot și să mă axez 

pe școală, deoarece nu cred că aveam o 

materie  la care stăteam cu adevărat 

bine. Al doilea pas a fost să învaț cum 

să învăț. Prețul pe care l-am plătit a fost 

să obosesc ficatul, deorece nu dormeam 

cât trebuie. Ce vreau să reții din ce am 

trait eu este că trebuie să te cunoști ca 

să știi cum îți faci strategia de învățare, 

pentru că orice lucru durabil se face 

prin muncă, iar excesele pe care le faci 

au un efect de bumerag, deoarece 

corpul își cere drepturile, în timp. 

Degeaba zici că pe tine  nu te afectează 

pe moment, dar repercusiuni vor exista 

mereu.  

        Am ajuns la finalul povestirii mele 

care va fi scurt, dat fiind faptul  că deja 

am povestit cam mult, cât o călătorie cu 

trenul de la Focșani la București. Aș 

vrea să faci lucruri care să îți aducă 

împlinirea visurilor, să fii mândru de 

propriile realizări. Îți mulțumesc că ai 

citit povestea mea, iar despre viața de 
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student medicinist poate vom vorbi 

altadată… 

PS Mulțumesc tuturor 

profesorilor care au participat la 

formarea mea. Am realizat că am 

devenit ceea ce sunt în cel mai potrivit 

loc. Apreciez profesionalismul, 

toleranța, exigența, discreția, simțul 

umorului… omenia. 

Teodor Marcu 

 Student anul I, UMF, Medicină 

generală 

 

Franţa ca  un 

bildungsroman... 

 

Dacă Simone de Beauvoir a 

scris  Memoriile unei fete cuminţi, eu 

îmi permit, umil şi asumat, să pretind a 

transmite gândurile şi emoţiile unei 

tinere românce la Paris. Desigur, acest 

articol se doreşte a fi o scurtă 

confesiune spre a nu provoca plictiseala 

în rândul tinerilor cititiori. Mă voi 

rezuma, deci, la a vă transmite un état 

d’âme – o stare de spirit – pe care 

amintirile mele din Paris mi-o trezesc, 

întrucât consider această rezonanţă 

sentimentală mai relevantă decât 

istorisirea metodică a unor evenimente 

particulare.  

Am ajuns la Paris când aveam 

19 ani. Au urmat trei ani grei – “grei” 

cuprinzând o întinsă gamă de 

circumstanţe noi şi anevoioase, de la 

mese sărite, kilograme slăbite, nopţi 

prea puţin odihnitoare şi un volum de 

muncă asfixiant până la efortul 

despărţirii de cuibul părintesc, al 

întreţinerii unei relaţii la distanţă şi al 

integrării într-o societate pretenţioasă şi 

prea puţin primitoare. Nu doresc să 

încurajez sau să descurajez pe nimeni 

cu acest text, această premisă fiind, 

cred, esenţială în înţelegerea mesajului 

meu. Vreau doar să ilustrez o 

experienţă “dezbrăcată” de clişee 

estetice, pentru că onestitatea implică 

obligaţia de a manevra subtil conceptul 

de political correctness. Aşadar, 

experienţa mea ca studentă la Sorbonne 

Université (în trecut cunoscută ca 

Paris-Sorbonne IV) e departe de a fi un 

conte de fées. E mai degrabă o struţo-

camilă cu accente melodramatice de 

bildungsroman, un amestec exotic de 

idealuri adolescentine şi zbateri 

iniţiatice, de plăceri zgârcite şi 

provocări la superlativ, de stimulare 

intelectuală şi neîntreruptă tensiune 

emoţională, de ambiţia de a duce la 

capăt un vis din copilărie, de dor de 

casă şi de părinţi, de nostalgia unei 

iubiri sacrificate, de emoţii acaparante 

şi transformatoare, de maturitate 

asumată prea abrupt, ca un burete de 

sârmă pe obrazul imberb al unui copil. 

A fost, cu siguranţă, o provocare pe 

care eu – o francofilă incurabilă şi 

daydreamer încă din copilărie – nu o 

anticipam la justa sa intensitate. 

Sorbona nu e nicidecum un mediu 

primitor. Totul e aspru, abrupt, foarte 

exigent si nimeni nu aşteaptă sa îţi faci 

tu, student străin, micile aranjamente 

interne de acomodare emoţională. Asta 
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pentru că în sistemul universitar 

francez, în special la programele de 

licenţă, nu sunt mulţi studenţi 

internaţionali (nu mă refer la 

programele Erasmus, care sunt cu totul 

altceva, şi oricum de scurtă durată), 

sistemul fiind deci adresat studenţilor 

francezi, construit să satisfacă nevoile 

lor. Notele se acordă foarte sever, iar 

francezii ştiu la ce au dreptul să se 

aştepte (ceea ce eu, bineînţeles,  nu 

ştiam când am ajuns acolo) – orice notă 

peste 14 fiind, deci, pentru ei, un motiv 

de sărbătoare, în condiţiile unui volum 

de muncă foarte mare şi al unui sistem 

de evaluare care nu doarme niciodată – 

faimosul lor contrôle continu.  

O experienţă de transformare, 

maturizare şi evoluţie. Am ales să îmi 

continui parcursul academic cu un 

master la Universitatea Cambridge din 

Marea Britanie, unde mă aflu acum. 

Experienţa mea ca studentă la Sorbona 

rămâne o contribuţie fundamentală în 

realizarea acestui drum, iar învăţarea 

limbii franceze la o vârstă fragedă a 

fost o investiţe extrem de valoroasă. 

Franceza rămâne pentru mine, în 

continuare, o eternă idilă din subteranul 

sufletesc, o inspiraţie spre poezia vieţii, 

un fir subţire către înţelesuri profunde, 

un drum deschis către magia şi melodia 

internă a existenţei, un dulce cântec al 

sensibilităţii şi al armoniei fără sfârşit. 

Un never-ending exerciţiu de 

melodicitate verbală, o gimnastică 

vocală ca un balet de Ceaikovski.  

Pe elevii liceului nostru îi rog să 

reflecteze la însemnătatea educaţiei şi a 

principiilor în societatea noastră. Un 

Român dintr-o altă generaţie, a cărui 

poveste vă e, probabil, prea puţin 

cunoscută – numele său e Corneliu 

Coposu – a rostit o sentinţă prea uşor 

îngropată în valurile uitării şi ale 

nepăsării : “Negociem orice, dar nu 

negociem principii”. E esenţial să ne 

alegem cu grijă modelele, să distingem 

valorile de non-valori, ce e drept de ce 

e confortabil, ce suntem de ce avem. Să 

creştem, deci, frumos... în lumină. 

 

Ilinca Duţă  

 

Spiritul cuzist 

 

De-abia reușind să ies din marea 

de cărți în care înot momentan, m-am 

hotărât să scriu câteva rânduri despre 

locul pe care 4 ani de zile l-am 

considerat a fi „acasă”. Mă uit cu 

uimire în urmă și abia acum realizez cât 

de repede au trecut anii de liceu. Ca 

orice adolescent, nu am dat multă 

importanță scurgerii timpului, unele 

zile trecând pur și simplu pe langă mine 

ca o adiere de vânt, iar acum nu le mai 

pot lua înapoi. Ce-i drept, acesta este 

un aspect de care la nicio vârstă nu 

ținem cont; poate doar copii.  

Și-acum îmi aduc aminte de 

primele zile de boboc; o persoană mai 

dezorientată vă asigur că nu a mai 

existat. Eram totuși pregătită pentru 

orice fel de așteptări din partea 

profesorilor, dar și a colegilor; și 

sincer, mă așteptam la severitate. 
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Pornisem cu impresia că eram pur și 

simplu o altă generație de elevi, una 

dintre nenumăratele ce au venit și au 

plecat. Dar m-am convins că nu eram 

doar un număr; eram un membru al 

unei familii ce, timp de 4 ani de zile, a 

sculptat timpul și l-a transformat într-o 

operă de artă, plină de amintiri și 

momente ce îmi ușurează sufletul.  

În primul an, cu toții abia ne 

acomodam; nu știam că ne-am asigurat 

o pistă de decolare spre un viitor 

frumos. Am ajuns să ne cunoaștem și, 

ușor-ușor, am format un întreg. 

Prietenii ca în acești ani nu cred că voi 

mai avea bucuria să cunosc. Cu toții 

aveam dorința arzătoare de a ne 

perfecționa, de a deveni „oameni mari”, 

iar dovada acestor fapte venea, în 

concepția noastră puerilă, din dovezi 

scrise, cum ar fi notele. Acum mă 

amuză nespus cât de stresați eram și cât 

de nesemnificative erau de fapt. 

Crăciunul e ceva de care îmi aduc 

aminte cu drag; chiar simțeam acea 

„magie” de care toată lumea vorbea și 

pe care abia atunci am ajuns să o 

înțeleg. Colindele reușeau să adune 

holuri întregi de elevi într-o singură 

clasă, oameni mai mult sau mai puțin 

necunoscuți aduși laolaltă și 

bucurându-se împreună. Un alt moment 

ce implica efortul întregului colectiv 

era convingerea profesorilor de a ne da 

liber mai devreme (tehnici ce la 

facultate vor deveni o nevoie; 

experiență personală). Și cu fiecare zi, 

nu ne dădeam seama, dar ne-am 

maturizat… 

 

 
 

Noțiunea de „profesor” a fost alt 

aspect ce a căpătat o nouă definiție. 

Poți foarte bine folosi un sinonim: 

„părinte”. În esență, asta au fost, sunt și 

vor fi pentru noi, părinți ce 4 ani de zile 

și-au rupt din timp și din suflet părți ce, 

acum, le-am integrat în ceea ce am 

devenit. Doamna dirigintă este un om 

ce merită tot ce e mai bun; poți foarte 

bine să ții sub tutelă 28 de oameni în 

devenire, dar să ajungi să le dai aripi 

este ceva ce nu mulți reușesc. Am 

întâlnit o mulțime de oameni 

excepționali, ce și-au lăsat amprenta 

asupra ceea ce sunt acum. Niciodată nu 

ne-au tratat cu superioritate; ne erau 

confidenți, ne erau prieteni. Nu cred că 

există vreun mod în care să le arăt 

recunoștința… poate, doar, transmițând 

mai departe ce am reușit să învăț de la 

domniile lor: modestia, respectul, să 

privesc viața prin alți ochi și să nu mă 

las victimă profanării la care suntem 

supuși zi de zi. Ceva ce e important 

pentru mine în mod deosebit a fost 

întețirea ardorii mele de a citi și a 

cunoaște; nu știu dacă ar fi fost la fel 

fără să fiu parte a acestei familii. Am 

ajuns să învăț ce este spiritul cuzist. 
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Dar „timpul nu mai avea 

răbdare…”. Abia ajungând la facultate  

am realizat cu-adevărat ce a însemnat 

ultimul discurs de clasa a XII-a. A fost 

finalul unui capitol, final plin de 

lacrimi și regret că nu am savurat 

fiecare zi așa cum se cuvenea. După ce 

ieși din curtea liceului pentru ultima 

dată, vei ajunge să cunoști la ce se 

referea Blaga despre „Pe-un picior de 

plai/Pe-o gură de rai”- vei da de viață. 

Liceul îți oferă „traista”, dar depinde de 

eforturile tale să o folosești. Închei cu 

un mesaj, nu doar pentru boboci: 

bucurați-vă! Bucurați-vă de fiecare zi, 

umpleți-le cu amintiri, pentru că vor 

alimenta frumosul din voi. Acum, este 

momentul să mă întorc la învățat...  

  

Indra Sandu 

 studentă UMF București anul I, 

Medicină generală 
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Palimpsest- semne, 

oameni, valori 
 

Colegiul Național „Alexandru 

Ioan Cuza” a devenit cea de-a doua 

casă în cei 8 ani pe care i-am petrecut 

aici. În acest timp, am descoperit 

continuu lurcruri noi atât despre loc cât 

si despre persoanele care îl populează. 

Ca orice aventura, perioada petrecută în 

colegiu a fost plină de suișuri si 

coborâșuri, iar acum mă uit cu drag 

înapoi la tot ceea ce s-a întâmplat, fără 

a îmi dori să schimb nimic, deoarece 

toate au contribuit în formarea mea ca 

persoana. Timpul a trecut repede, poate 

mult prea repede. Parcă ieri intram 

pentru prima data în liceu si tot atunci 

am dat examenul pentru a intra in clasa 

a V-a, iar acum am ajuns intr-o lume 

complet diferită, dupa 8 ani petrecuți în 

aceelași spațiu, care a devenit mai mult 

decât familiar. 

Experiențele pe care le-am avut 

de-a lungul acestei perioade sunt 

minunate și le datorez persoanelor  

apropiate, multe dintre ele fiind din 

colegiu, atât profesori cât și elevi. 

Poate ar fi mai bine să dau exemple 

concrete despre întamplari și persoane, 

decât să vorbesc la modul general. 

Timpul este prea scurt pentru a putea 

reda totul, însă, am ales câteva 

evenimente semnificative de povestit 

sau menționat din parcursul meu in 

colegiu care m-au marcat.  

 
Prima zi de școala, în fiecare an 

a constituit un nou început, iar careul 

care a fost format în fiecare an a 

funcționat ca o numaratoare inversa, 

începând la capătul dinspre cancelarie 

și terminând în capătul opus, lucru pe 

care l-am realizat de abia în ultimul an, 

atunci când am ajuns in capătul opus al 

careului față de cel unde am început. În 

fiecare an emoțiile pe care le-am avut 

s-au schimbat, prima și ultima fiind 

cele mai emoționante. În a V-a, am 

simțit frica și anticiparea unui nou 

început dar și tristețe că s-a terminat 

vara. Treptat, tristețea s-a transformat 

în fericire, deoarece mă întorceam intr-

un loc in care mă simțeam bine, unde 

știam lumea si unde ea mă știa pe mine. 

Sentimentele din primul an mi-au 

revenit atunci când am participat la 

deschidere anul acesta, dar de data asta 

tristețea apărând datorita terminării 

ciclului liceal, nu a verii, si nostalgia 

aferentă. 

Unul dintre seturile de amintiri 

pe care sunt surprins că le asociez cu 

colegiul sunt momentele dinaintea 



Absolvent 2018  
 

38 Anul X, 2019, Nr. 1 
 

examenelor, când trebuie completate 

colțurile secretizate. Am completat sute 

din aceste colțuri, iar pe fiecare din ele 

a trebuit să scriu numele colegiului. 

Deoarece era calmul de dinaintea 

furtunii, emoțiile erau cele mai 

puternice, așa că de obicei m-am gândit 

la persoanele din colegiu pentru a îmi 

lua gândul de la ceea ce urmează. 

Tocmai de aceea, îmi amintesc aceste 

momente mult mai bine decât cele din 

timpul examenului, deoarece în timpul 

examenului pentru mine lumea 

exterioară înceta să existe, doar 

subiectele și foaia de examen fiind cele 

care aveau atenția mea deplină, așa că 

au fost câteva momente in care mă 

trezeam pe la sfârșitul examenului că 

mie îmi fusese sete de ceva timp, dar 

pur si simplu nu realizasem.  

 
În timpul celor 8 ani am avut 

parte de multe întâmplari, atât 

frumoase cât și neplăcute, însă mă uit 

la toate înapoi cu drag, de la prima oră 

de matematică cu Doamna Dochioiu în 

clasa a V-a la ultima cu Domnul 

Uleanu din clasa a XII-a, în așteptarea 

bacului, de la prima tabăra de team 

building cu Doamna Diac si clasa, la 

banchetul din clasa a XII-a cu toata 

școala. Încă îmi amintesc primele ore 

cu mulți dintre profesorii pe care i-am 

avut si pe care i-am îndragit, mai greu 

cele din a V-a, dar unele detalii au 

supraviețuit prin ceața vremurilor.  

Mai mult, școala mi-a permis să  

particip la multe activități 

extracurriculare, cum ar fi olimpiadele 

si clubul de robotică, care nu țin 

neapărat de școală, dar care m-au 

marcat, și cu care am amintiri 

frumoase. Încă mai țin legătura cu 

unele persoane pe care le-am întâlnit la 

olimpiade iar experiența pe care am 

capatat-o la clubul de robotică cu copiii 

care nu ar putea fi replicată sau 

înlocuită de nimic. 

Timpul pe care l-am petrecut în 

perioda gimnaziului si al liceului a fost 

unul extraordinar, și a fost așa atât 

datorită colegilor, dar mai ales 

profesorilor. Mulți dintre aceștia au 

devenit în timp mai mult decât colegi 

sau profesori, ci au devenit prieteni, 

amici, modele si mentori. De aceea, aș 

dori să le mulțumesc tuturor pentru tot 

ajutorul acordat și pentru toate 

momentele petrecute împreună.   
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Palmares 

Clasa a V-a  

Premiul II – Olimpiada de matematică 

– judeţ 

Premiul II – Concurs Smart, engleză 

Menţiune – Cangurul lingvist, engleză 

Premiul I – Concurs matematică Euclid 

– judeţean 

 

Clasa a VI-a  

Premiul II – Concurs Lumina Math 

Premiul II - Olimpiada de matematică – 

judeţ 

Premiul II - Olimpiada de fizică – judeţ 

Premiul I - Olimpiada de informatică – 

judeţ 

Medalie argint, Societatea de Fizică, 

Olimpiada de fizică – naţional 

Premiul I – Concurs matematică Euclid 

– judeţean 

Premiul III – Concurs Cangurul 

matematică 

 

Clasa a VII-a 

Menţiune – Concurs de matematică 

Unirea – interjudeţean 

Premiul III - Olimpiada de matematică 

– judeţ 

Premiul II - Olimpiada de fizică – judeţ 

Premiul I - Olimpiada de informatică – 

judeţ 

Premiul I - Lingvistică – judeţ 

Menţiune – Lingvistică – naţională 

Premiul I – Concurs chimie Raluca 

Râpan – judeţ 

Premiul III – Concurs Experimente de 

chimie pentru clasa a VII-a, 

interjudeţean 

Menţiune – Concurs chimie Raluca 

Râpan – interjudeţean 

Clasa a VIII-a 

Premiul III - Olimpiada de matematică 

– judeţ 

Premiul I - Olimpiada de chimie – judeţ 

Premiul I - Olimpiada de informatică – 

judeţ 

Menţiune – Olimpiada Ştiinţe pentru 

juniori – judeţ 

Menţiune – Olimpiada de chimie – 

naţională 

Premiul I – Concurs chimie Magda 

Petrovanu – interjudeţean 

 

Clasa a IX-a 

Premiul III - Olimpiada de matematică 

– judeţ 

Premiul I - Olimpiada de chimie – judeţ 

Premiul III - Olimpiada de lingvistică – 

judeţ 

Menţiune - Olimpiada de engleză – 

judeţ 

Premiul I - Olimpiada TIC  – judeţ 

Premiul I - Olimpiada de informatică – 

judeţ 

Premiul I – Concurs chimie Magda 

Petrovanu – interjudeţean 

Menţiune specială – Olimpiada de 

chimie – naţională 

 

Clasa a X-a 

Premiul I - Olimpiada de fizică – judeţ 

Premiul I - Olimpiada de chimie – judeţ 

Premiul I - Olimpiada de lingvistică – 

judeţ 

Premiul II – Concurs chimie Magda 

Petrovanu – interjudeţean 

Menţiune specială – Olimpiada de 

chimie – naţional 

Premiul III – Olimpiada de lingvistică 

– naţional 

Premiul I – Concurs de comunicări 

ştiinţifice chimie pentru elevii din liceu 

– naţional 

 

Clasa a XI-a 

Menţiune – Olimpiada de lingvistică – 

judeţ 

Premiul I - Olimpiada de fizică – judeţ 

Premiul I - Olimpiada Ştiinţele 

pământului – judeţ 
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Diplomă onoare – Olimpiada de 

lingvistică – naţional 

Menţiune specială  - Olimpiada 

Ştiinţele pământului – naţional 

Premiul III – Concurs de comunicări 

ştiinţifice chimie pentru elevii din liceu 

– naţional 

Menţiune specială – Concurs 

Mathmoiselle – interjudeţean – 

matematică în franceză 

 

 

 

Clasa a XII-a 

Premiul III – Concurs Vrânceanu-

Procopiu – naţional 

Premiul III – Olimpiada de lingvistică 

– judeţ 

Premiul I - Olimpiada de fizică – judeţ 

Premiul I - Olimpiada Ştiinţele 

pământului – judeţ 

Premiul special geografie – Olimpiada 

Ştiinţele pământului – naţional 

Menţiune – Olimpiada lingvistică - 

naţional 
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Adolescența.Exuvii 

 

Adolescența - capitolul vieții 

tale asupra căruia vei reflecta și care se 

va reflecta în întreaga ta existență, pe 

ale cărui file sunt creionate în culori 

intense, contrastante, trăirile specifice 

vârstei schimbării; schimbare ce te va 

defini ca om, care va completa tabloul 

caracterului tău cu tușe stridente și care 

te va conduce pe drumul către 

maturizare. Este vârsta la care lași 

exuviile copilăriei în urmă și la care 

începe să prindă contur omul matur, 

însă încă nepregătit să înfrunte toate 

obstacolele care i se vor ivi în drumul 

către atingerea idealurilor; o perioadă 

în care simți că știi totul și de fapt nu 

știi nimic: nu știi să iubești, să crezi în 

tine, să trăiești fiecare clipă, să te 

bucuri de orice lucru mărunt sau să 

apreciezi fiecare moment al vieții. 

    Cu toate acestea, simți totul la 

intensitate maximă și experimentezi 

pentru prima dată multe lucruri, 

învățând din propriile greșeli. În 

stângăcia ta, faci cei dintâi pași spre 

maturitate și dorești să parcurgi acest 

drum cât mai repede, neștiind că la 

capătul lui se află griji, sentimentul de 

inutilitate și zidul problemelor de zi cu 

zi de care te vei izbi fără să fii pregătit, 

și nu “libertatea” fără limite, la care ai 

visat întreaga călătorie. 

    Sunt zile în care te simți singur, 

inadaptat, uneori străin față de tine 

însuți, ai impresia că totul în jurul tău 

este în nuanțe de gri și te cufunzi în 

haosul gândurilor tale, iar sentimentele 

contradictorii îți inundă sufletul. Te 

îneci într-un ocean nesfârșit al 

deziluziei, încerci să ieși la suprafață, 

să respiri o gură de Cer, de speranță, 

care să te ajute să continui, să te ridici, 

să mergi mai departe. Lumina începe să 

se vadă tot mai puțin, întunericul 

împânzește întregul tău orizont și te 

scufunzi într-un abis al năzuințelor 

spulberate, sub greutatea lipsei de 

încredere în tine, care te cuprinde. 

Ajungi pe fundul oceanului și nu mai 

poți să simți nimic. Esți doar tu, 

întunericul și o liniște asurzitoare ce îți 

arde inima. Rămâi în acest loc proiectat 

de gândurile tale, iar sufletul tău în 

acele clipe este pierdut în vid. Apoi 

revii la realitate, simțind că te-ai 

eliberat de orice stare negativă și îți 

promiți că nu te mai întorci acolo, dar 

nu te poți controla și o faci de fiecare 

dată când apare un inconvenient sau o 

dezamăgire. 

    Alteori, radiezi de fericire, vezi 

totul în culori vii, ai impresia că nimic 

nu îți stă in cale și nimic nu te poate 

opri. Ești invincibil, atotștiutor, 

superior generației tale și toată lumea 

îți aparține - o lume plină de tentații, 

cărora va trebui să le reziști sau, din 

contră, să suporți și să îți asumi 

consecințele care își vor pune amprenta 

asupra viitorului, sufletului și 

conștiinței tale. Crezi că poți să zbori 

către cele mai înalte culmi, dar aripile 

de vultur din închipuirea ta sunt, în 

realitate, de fluture și se pot frânge atât 

de ușor... 

    Simți cum în suflet apare 

scânteia primei iubiri, care naște de 

cele mai multe ori o flacără plăpândă ce 

se va stinge sub semnul timpului 

implacabil. Înveți să iubești; te 

îndrăgostești de falsa iluzie a 

perfecțiunii, creată de mintea ta din 

teama de a nu fi singur, iar sufletul tău 

egoist încearcă, de fapt, să se iubească 

pe sine, prin cealaltă persoană. 

    Realizezi la un moment dat că 

totul este efemer, că totul va deveni o 

simplă amintire din cauza trecerii 
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ireversibile a timpului, așa că începi să 

trăiești fiecare clipa de parcă ar fi 

ultima: iubești cu toată ființa ta, ești 

dezamăgit, apoi iubești din nou. Plângi 

și simți că nimic nu mai are sens, că 

orice ai face ajungi în același punct 

mort, apoi observi cât de frumoasă este 

viața și zâmbești, fericirea reflectându-

se pe chipul tau. Dai greș, ai impresia 

că tot ceea ce faci este greșit, apoi 

reușești să îți atingi scopul și ești iarăși 

plin de speranță. Vezi frumosul în orice 

este urât, dar și urâtul în tot ceea ce este 

frumos. Vrei să fii singur, dar îți dorești 

afecțiune; spui că nu simți nimic, dar 

simți totul atât de intens. Se petrec atât 

de multe schimbări în jurul tău, totul se 

îndreaptă atât de rapid către o direcție 

necunoscută... Ești confuz, dar îți place 

- începi să simți adrenalina vieții și vrei 

mai mult. Îți dorești să ai totul, însă nu 

știi ce înseamnă asta. Vrei să fii adult, 

însa nu poți renunța la copilul din tine. 

Este perioada în care legi prietenii 

strânse care pot dăinui peste ani. Sunt 

oameni ce sunt prieteni adevărați și 

sunt oameni care poartă măști de aur 

peste chipurile putrezinde, dar de tine 

depinde să cerni binele de rău, adevărul 

de minciună, certitudinea de iluzie. Tu 

ești cel care discerne și alege din 

fiecare situație, eveniment sau faptă, 

bagajul pe care îl vei lua cu tine mai 

departe. 

    Te întrebi în permanență care 

este menirea ta, ce drum trebuie să 

urmezi. Vrei să înțelegi tot ce e în jurul 

tău, dar nu te înțelegi nici măcar pe 

tine. Așa că dai naștere unui întreg 

proces de introspecție și încerci să îți 

descoperi sufletul și mintea în toată 

complexitatea lor. Și ajungi de fiecare 

dată să descoperi același lucru: că ești 

un adolescent, un visător incurabil și o 

persoană cu sentimente complexe, greu 

de înțeles. Și deși nu este ușor să te 

înțelegi pe tine însuți acum, vei învăța 

să o faci cu timpul.  

    Fiecare cădere și fiecare 

deziluzie a adolescenței sunt lecții 

învățate care te vor avânta tot mai sus, 

în zborul tău către maturitate, lăsând în 

urmă temerile, tentațiile, erorile 

nevinovate și gândurile negre ce ți-au 

invadat conștiința la un moment dat. 

Sunt momentele regăsirii de sine, în 

care îți făurești noi visuri și năzuințe cu 

care pleci mai departe către un viitor 

incert, dar care îți promite căldura unui 

Soare ce îți va lumina cărarea vieții 

până la sfârșit.  

                                                               

           Ciontu Alice 

          Clasa a X-a A 

 

Încep să cred că 

zmeul e un 

personaj pozitiv 

 

   Voi propune un debate, poate nu în 

corectitudinea etapelor, dar voi încerca 

să îți spun părerea mea (bună) despre 

Zmeu și cea mai puțin bună despre Făt-

Frumos. Ce zici ? Intri în joc ? 

   Așadar, Făt-Frumos vine să o ia pe 

Ileana Consânzeana (ca să nu spun ca o 

fură – ca pe vremuri) de la casa 

(palatul) Zmeului. Mie mi-a sunat ca și 

cum ia nevasta altuia... sau așa 

interpretez eu faptele. Adică Zmeul se 

străduiește să îi ofere o casă (un palat), 

masă și toate câte mai trebuie într-o 

gospodărie, dar nu îi aprinde focul 

dragostei, cu toate că el, Zmeul, o 

iubește în felul său... Vine Făt-Frumos, 

care îi oferă o dragoste sau îi aprinde 

acel foc al imaginației (o iubire 
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înflăcărată la început, dar care se va 

stinge sau se va transforma în 

atașament în cele din urmă - asta dacă 

Ileana este norocoasă), și un cal alb.  

    Viața ne-a demonstrat că banii nu 

aduc fericirea, dar o pot întreține. Cu 

alte cuvinte, tot la necesitățile de bază 

ajungem cu toții, pentru că, dacă pe 

acestea nu le îndeplinim, tindem să 

suplinim: Zmeul, soțul sau cum se va 

numi el. Eu am citit această poveste și 

am rămas uimită să văd că Zmeul este 

considerat cel rău. Viziune de persoană 

pragmatică ? Am tot încercat să înțeleg 

unde greșesc și, mai ales, visul 

adolescentelor. Culmea a fost când 

fetele au spus că sunt îndrăgostite de 

Făt-Frumos și că îl așteaptă ... Acum, 

de atâta așteptare, multe din ele s-au 

măritat cu câte un Zmeu, pentru că, nu-

i așa, familia te ,,vrăjește” cu vorbele: 

,,are și de-aia și de-aia” etc. Adică, se 

gândește să ai tot ce îti trebuie de la 

început. Știu ei ce știu, pentru că 

iubirea lor s-a erodat de atâtea lipsuri, 

iar, dacă în viața acestor fete a apărut 

Făt-Frumos (întotdeauna apare prea 

târziu), fie au trădat afectiv, fie nu, 

până la urmă tot au ajuns la concluzia 

că Făt-Frumos - cel din poveste - nu 

există. A fost doar o închipuire, o vrajă 

de moment.  

   Sunt bărbați care se străduiesc să 

convingă fetele că sunt Făt-Frumos, iar 

ele tot speră că acesta există. Nu spun 

că dragostea nu există, spun doar că 

aceasta trebuie să se și potrivească 

măsurii celuilalt.  Dă-i apoi ceea ce-și 

dorește și vei fi la porțile raiului. Nu 

știu unde și când se produce ruptura 

între doi oameni alături, când trec 

bărbații de la stadiul de Făt-Frumos la 

cel de Zmeu. De parcă se schimbă 

paradigma și Zmeul o fură pe Ileana de 

la    Făt-Frumos. La început, totul este 

frumos, pe parcurs se petrece ceva.  

   Nu întotdeauna dragostea oferită este 

și cea dorită de celălalt. Puțini înțeleg 

asta, preferă comoditatea unei relații, 

pentru că orice  altceva îi bulversează. 

De asta ne tot îndepărtăm de cel pe care 

l-am considerat Făt-Frumos/Ileana 

Consânzeana. Eu am declarat din start 

că l-am îndrăgit pe Zmeu și, nu mai 

aștept să apară niciun Făt-Frumos pe 

cal alb. 

Alexandra Semaca 
Clasa a X-a E 

 

Îndrăgostire 

 

Brașovul este ca nostalgia unei 

iubiri trecute, este ca umbra unei muze 

de artist și ca ecoul unei exclamații 

aventuroase. Iubesc Brașovul, în ciuda 

faptului că l-am văzut de atâtea ori. Și 

tot nu mă mai satur. Niciun alt oraș nu-

mi stârnește atâtea amintiri și 

sentimente! El este cu atât mai 

fascinant cu cât, în fiecare colțișor, se 

ascunde o poveste, printre care și a 

mea……  

Era o zi aurie de toamnă, iar eu 

am simțit nevoia să-mi așez pașii pe 

alei nesfârșite, căutând un loc de popas 

pentru a citi romanul de dragoste 

preferat. După o vreme, m-am refugiat 

departe de agitația lumii. Rând cu rând, 

m-am transpus profund în paginile 

imaginarului. Eroina semăna cu mine, 

fapt ce mă tulbura, dar trăia pierdută și 

fără speranță. Nu știu când și de ce 

Brașovul mi-a așezat alături, pe bancă, 

un tânăr, ca o lumină spre 

regăsire,  hotărât să traseze întru 

fericire drumul nostru . 

M-a învățat, fără să-mi spună 

prea multe, că e nevoie doar de o 

tresărire, doar de-un moment, un fel de 
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minune întâmplată în tine, dar 

conștientizată mult mai târziu. Mi-a 

condus pașii către linia orizontului, 

unde cerul întâlnește pământul, iar, de 

acolo, de sus, orașul părea un furnicar 

de căsuțe strecurate printre copaci și 

alei înguste. Totul purta semnele 

dăruirii necondiționate. Brașovul, 

oamenii din jur construiau un întreg 

univers al subconștientului meu, în care 

mă pierdeam și, în același timp, mă 

regăseam contopită cu o dorință, pe 

care niciunul din noi n-o înțelegea încă. 

 Sper ca toate emoțiile, descoperite într-

o zi de toamnă, să fie reale și legătura 

dintre mine și el să nu se sfârșească la 

prima scânteie. Mi-e teamă, și acum, să 

nu mă fi confundat cu eroina romanului 

meu, căci povestea citită atunci avea un 

nume cunoscut: Doamna Bovary de 

Flaubert. Ce-ar fi ca iubirea neștiută, 

neconfirmată, nevăzută, neauzită, chiar 

să aibă puterea să aducă doi oameni în 

pragul Fericirii? 
 

Lavinia - Nicoleta Podoiu 
Clasa a X-a E  

 

Mereu boboci 

 

Liceul…  grădina armoniei unde 

florile dansează în ploaia de lumină, 

unde parfumul lor se imprimă pe 

sufletul celor care le privesc, creând 

astfel un Bal al Bobocilor. 

Liceul reprezintă o nouă treaptă a 

adolescenţei abia descoperită pe scara 

vieţii ce duce către un nou nivel numit 

maturitate. Drumul spre cunoaşterea de 

sine este unul lung, plin de urcuşuri şi 

coborâşuri, dar încărcat de sentimente. 

Fericire, emoţie, entuziasm, timiditate, 

frica de necunoscut sunt sentimentele 

ce descriu primul pas pe tărâmul 

cunoaşterii: prima zi de liceu. Înveţi să 

alegi oamenii potriviţi pentru tine 

pentru a forma prietenii care pot dăinui 

de-a lungul vieţii, înveţi să laşi de la 

tine, înveţi şi accepţi lucruri noi, într-un 

cuvânt înveţi să trăieşti. După ce te 

acomodezi, urmează cel mai aşteptat 

moment din sufletul oricărui licean: 

Balul Bobocilor. Stresul provocat de 

acest eveniment este unul productiv, 

lucrul în echipă devenind obiectivul 

principal în câstigarea titlului de Miss 

şi Mister. Astfel spus, primul bal 

rămâne o amintire de neuitat 

Înainte să păşeşti în lumea reală, 

se formează o paralelă între viața de 

liceu imaginată de tine și realitatea. 

Poți să îți imaginezi ca totul pare greu, 

dar poate să fie mai ușor decât credeai 

sau invers. Pentru a ajunge acolo unde 

ți-ai propus, ambiția este elementul 

cheie care poate sparge orice barieră 

impusă de tine. Curajul îl dobândești 

doar demonstrându-ți că poți. 

Olimpiadele sunt o sursă din care înveți 

multe. Indiferent de materia pe care o 

alegi, important este să îți dezvolți 

aptitudinile de receptare a unui volum 

destul de mare de informație. Spre 

exemplu, olimpiada de limba şi 

literatura română te ajută să îți 

îmbunătățești scrisul într-un timp 

impus, coerența în arta comunicării 

verbale și scrise. Cea de istorie 

reprezintă granița trecutului cu 

prezentul unde se amplifică nivelul de 

cultură generală. Olimpiadele de 

matematică, fizică și chimie sunt 

diferite față de cele umaniste, deoarece 

partea practică, cum ar fi exercițiile de 

aflat anumite valori, este pusă în 

evidenţă. Așadar, oricât de mare ar fi 

teama de eșec sau teama de a te expune 

în fața altora, nu ezita, pentru că 

„Încercarea moarte n-are!”. 
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Cu toate acestea, noul început 

aduce atât avantaje, cât şi dezavantaje, 

însă depinde doar de tine cum alegi să 

trăieşti unica experienţă. Pe parcurs, 

nici nu realizezi cât de repede a trecut 

timpul, dar oamenii din jur te ajută să 

trăieşti în prezent, cum ar fi colegii sau 

profesorii ce au o mare contribuţie în 

dezvoltarea ta. Într-un final, când vei 

începe să te bucuri cu adevărat de ceea 

ce ţi se întâmplă, vei realiza cât timp ai 

pierdut gândindu-te la viitor, rămânând 

doar cu amintirile. 

Deşi toată lumea spune că doar 

în clasa a IX-a eşti boboc,  în sufletul 

tău este o voce care o să strige 

întotdeauna…MEREU BOBOC! 
 

Cotoi Alexia/Vocu Alexandra 
Clasa a X-a F 
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Praga si reveria 

kafkiană 

 

Praga este unul dintre cele mai 

cunoscute orașe europene datorită 

personalităților ce au locuit pe străzile 

sale renumite, precum și a rolului pe 

care l-a avut acesta dea lungul timpului 

în scrierea istoriei universale. 

Mulțumită conservării fantastice a 

clădirilor impresionante și a 

valorificării culturii locale, capitala 

Cehiei atrage turiștii din toate 

categoriiile sociale, în special 

intelectualii care pot vizita zone 

faimoase pentru faptul că au fost 

locuite sau îndrăgite de renume ale 

literaturii sau ale muzicii epocii modrne 

și chiar și contemporane. 

Personal, am fost îndrăgostită de acest 

oraș înainte de a-l vizita, fiind 

informată în legătură cu scriitorii care 

și-au inspirat decorul romanelor din 

aceste străzi sau și-au construit 

personajele având ca muze locuitorii 

privilegiați. Entuziasmul meu a crescut 

când am avut ocazia de a observa 

aceeași metropolă prin care se plimba 

cândva marele Franz Kafka, un simbol 

al literaturii moderne pe care îl admir 

enorm. Mereu m-a fascinat stilul său 

straniu de a deforma realitatea tragică 

în operele sale care nu i-au adus nicio 

recompensă în timpul vieții. Un alt 

lucru care m-a apropiat de autor este 

veșnica sa melancolie, dezamăgirea și  

dezolarea care îi defineau perspectiva 

asupra existenței ce devenise o capcană 

pentru el. Cunoscuta lui operă  

„Metamorfoza” exprimă nu numai felul 

în care se raporta Kafka la mediul 

social exterior, dar și o latură 

importantă a condiției umane, pe care 

m-am hotărât, datorită lui, să o 

explorez. Empatizând cu protagonistul 

nuvelei sale, am descoperit nu numai 

întrebări existențiale pe care nu mi le 

pusesem ci și câteva răspunsuri 

criptice. Același sentiment mi l-a 

transmis și orașul prin stilul arhitectural 

și oamenii pe care îi întâlneam. Plutea 

în aer acea melancolie pe care o poți 

mirosi în paginile operelor kafkaești. 

Clădirile erau grele și străzile la fel, dar 

nu doar din cauza mulțimii de turiști, ci 

și din cauza încărcăturii istorice și 

sentimentale pe care o poartă numele 

capitalei. 

 

 
 

Din păcate, reveria mea era atât 

de puternică, încât îmi era greu să 

conștiientizez că mă aflu chiar pe 

strada denumită după extraordinarul 

prozator. Cercetam pereții căsuței 

colorate în care locuise sora acestuia, 

pe care o vizita și la care chiar locuia și 

scria frecvent, fiind copleșită de 

admirație și acea senzație de plutire pe 

care o oferă momentele ca ăsta. Nu 

puteam să accept idea că situația este 

reală, că nu visez. Totuși, acum când 

îmi amintesc acea vizită, pot analiza 

decorul mult mai clar, evenimentul 

pare mult mai verosimil. Uneori este 

nevoie ca timpul să trecă pentrua 

accepta realitatea.  

De ce îi este atât de greu omului să se 

bucure de momente atunci când le 

trăiește? 
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Lovin Ioana 
Clasa a X-a F 

 

Clubul de robotică 

 

Robotica este știința care se 

ocupă cu tehnologia, proiectarea și 

fabricarea roboților. În momentul de 

față, aceasta prezintă tot mai multe 

aplicații în domenii precum construcții, 

medicină, industrie alimentară, 

industrie textilă. Se crede că în viitorul 

apropiat majoritatea activităților umane 

vor fi realizate de către mașinării. De 

aceea, școlile din  întreaga lume 

creează medii de învățare care să 

familiarizeze elevii încă de la vârste 

fragede cu noțiuni și concepte de 

programare, fizică și electronică. Pe 

lângă dobândirea de informații tehnice, 

studierea roboticii ajută la dezvoltarea 

imaginației și abilităților sociale, 

întrucât majoritatea competițiilor de 

roboți se axează pe lucrul în echipă și 

crearea de prototipuri proprii. 

Clubul de Robotică al 

Colegiului Național „Alexandru Ioan 

Cuza” a luat naștere în toamna anului 

2016, la inițiativa doamnei profesor de 

fizică Emilia Poll, ajutată de elevii 

Tudor Dodoiu și Andreea Dumitrașcu. 

Proiectul a fost dedicat inițial copiilor 

de gimnaziu care, în fiecare săptămână, 

se întâlnesc și învață cum să 

construiască din piese de lego și să 

programeze roboții pe care și-i 

imaginează. Seturile Lego Mindstorms 

EV3 folosite în clubul de robotică și 

programarea vizuală de tip „drag and 

drop” facilitează contactul copiilor cu 

știința, deoarece le permit acestora să o 

perceapă ca pe un joc. De la începutul 

activității lor, elevii au construit zeci de 

roboți și au participat la competiții 

naționale, printre care concursul First 

Lego League, ediția 2018, în cadrul 

Universității Politehnica București.  

 

 
 

Tema sezonului a fost 

exploatarea amplasării, utilizării, 

depozitării și circulației apei. 

Competitorii au avut drept sarcini 

construirea și programarea unui robot 

care să rezolve o serie de nereguli în 

rețeaua de apă a unui oraș, prezentarea 

unei probleme și a unei soluții 

identificare de ei în circuitul apei, 

promovarea valorilor precum spiritul 

competitiv și cel de echipă. Doamna 

profesor Poll a obținut în cadrul 

competiției titlul de coordonator al 

anului pentru eforturile depuse în 

organizarea clubului de robotică al 

liceului, fiind o inițiativă de voluntariat 

născută doar din dorința de a-și apropia 

elevii de știință.  
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Anul viitor elevii vor participa 

din nou la competiția First Lego 

League, tema ediției 2019 fiind legată 

de călătoria și viața în spațiu. 
 

Andreea Dumitrașcu 

 

 

Fire de patriotism 

la DRESDA 

 

Fericirea s-a citit pe meu atunci 

când părinții mi-au făcut cadou, drept 

răsplată pentru notele din examen și 

pentru intrarea la liceul dorit, excursia 

din vară organizată de liceul la care 

intrasem, unde participau prieteni și 

elevi ai Colegiului Cuza. Nu-mi 

puteam lua gândul de la ea încă de când 

am auzit că va avea loc. Nu era o 

simplă excursie la munte sau prin țară. 

Această excursie promitea experiențe și 

emoții de neuitat, priveliști, locuri, 

monumente, clădiri care îți bucură 

ochii prin simpla lor vedere. Era vorba 

despre o călătorie prin Europa, care 

dura 9 zile.  

În data de 16 iunie 2018, la ora 

6:00 dimineața, avea loc plecarea mult 

așteptată. Nerăbdătoare, mi-am luat 

rămas bun de la părinți și de la sora 

mea.După un schimb îndelungat de 

pupici și îmbrățișări, am urcat în 

autocar. Nu am ieșit în prima zi din 

țară, deoarece este un drum foarte lung 

până în Viena, așa că ne-am oprit în 

Timișoara, unde am înnoptat.   

      Urma să vizităm orașul imperial, 

Viena, după care să mergem în Melk, 

Cesky Krumlov, Praga, Dresda, 

Karlovy Vary, Bratislava și Budapesta.  

      Ajunși în Dresda, capitala Saxoniei, 

am vizitat câteva atracții turistice 

extraordinare, printre care și Palatul 

Zwinger. Acesta ne-a atras printr-o 

construcție impresionantă în stil baroc, 

prin împărțirea în niște ,,aripi’’ și 

printr-o curte vie, cu fântâni, statui 

importante și iarbă de un verde 

pătrunzător. Admirând minunatele 

clădiri din curtea Palatului, ne-am oprit 

să facem poze de grup din toate 

unghiurile  posibile. Dar atenția ne-a 

fost atrasă de o fetiță blondă, care nu 

avea mai mult de 5-6 ani.  

-Bună ziua! I-am cerut voie doamnei 

învățătoare să vin la voi cu o colegă, 

pentru că am auzit că vorbiți limba 

română și îmi este dor să vorbesc și eu 

această limbă. Sunt româncă, dar 

locuiesc în Germania și am venit într-o 

mică excursie în Dresda, alături de 

clasa mea.  

      Auzind aceste cuvinte, mândria că 

am sânge de român s-a accentuat.  

      În acel moment, i-am dat dreptate 

lui Dan Puric, un mare actor, care 

spunea că ,,Sufletul românesc este un 

fluid care ne unește!’’, așa cum ne-a 

unit pe noi și micuța româncă, în 

Dresda.  

Delia Tulbure 
Clasa a IX-a D 

Jurnal de călătorie-excursie organizată 

în iunie 2018 de către prof. Mihaela 

Oprea și Tiberiu Oprea 
 

Viața în munți 

 

Scriu aceste rânduri cu o mare 

dorință de a repeta  cât mai repede 

experiențele din anii  trecuţi. 

Probabil vă întrebați despre ce este 

vorba! Sunt o iubitoare a traseelor 

montane. 

Încă din clasele primare am 

început să fac acest lucru și nu regret 

absolut nimic. Pentru mine, aceste 

expediții au multă valoare sentimentală. 
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Așa că m-am decis să vă conving și pe 

voi  să faceți asta! 

Dascălul meu este cel care mi-a 

imprimat acest sentiment de iubire a 

naturii și, totodată, să îmi respect și 

îndrăgesc  rădăcinile. Expedițiile 

înseamnă să mergi mult pe jos ( 

aproximativ 20 de km într-o zi ), prin 

pădure și să stai seara în jurul focului 

de tabără cu prietenii, să 

povestiţi  diverse întâmplări, iar astfel 

se creaza  o atmosferă armonioasă. 

 
În ceea ce privește distanța, nu 

vă speriați! Chiar dacă este mult de 

urcat şi rucsacul este greu pentru că 

este încărcat cu provizii, totul pare mai 

scurt și mai ușor pentru că ai alături 

niște persoane minunate, prietenii tăi. 

Ceea ce mă motivează și mai tare este 

momentul serii când ne căutăm locul de 

campat și începe distracția. 

Primul pas, montarea cortului. 

Fetelor, nu vă panicați! Băiețiii sunt 

acolo pentru a ne ajuta și a ne proteja. 

Fac această precizare, deoarece fără ei 

expedițiile nu ar avea loc. Ei sunt cei 

care organizează camparea, caută 

lemne pentru mult așteptatul foc de 

tabără și, mai mult decât atât, seara stau 

de pază. Nu de alta, dar pădurea este 

plină de vietăți sălbatice. 

Am menționat de multe ori focul 

de tabără, iar acum a venit momentul să 

exemplific ce înseamnă cu adevărat 

asta. În jurul  imensei  flăcări se 

instalează o anumită stare de relaxare. 

Precum în ,,Hanul Ancuței ”, se crează 

atmosfera prielnică povestirilor. În 

acest moment se consolidează relațiile 

de prietenie și descoperim în camarazii 

noștri de aventură o parte frumoasă și 

esențială pentru ceea ce ne leagă. 

Întâmplările, glumele  și provocările ne 

însoțesc până noaptea târziu. Odată cu 

diminuarea focului, suntem nevoiți  să 

renunțăm la lucrurile acestea. Trebuie 

să mergem  în corturile noastre, 

îmbrăcați bine, pentru că următoarea zi 

ne rezervă alte surprize. Un mic sfat: 

nu vă  feriți să dormiți mai mulți în 

cort. Veți vedea că  într-un cort de trei 

persoane pot dormi și șase deoarece 

trebuie să ne încălzim. 

Îi îndemn  pe toți tinerii să 

experimenteze drumeţiile deoarece, pe 

lângă cele prezentate mai sus, există și 

multe beneficii pentru sănătatea 

corpului nostru. Cei dornici pot lua 

legătura cu mine. Scriem istorie!  Vara 

viitoare îmi doresc  să luăm la pas 

Munții Vrancei!  

 

 
 

Vă îmbrățișez cu multă energie 

și prietenie ! 
 

Banu Silvia,  

clasa a XII-a 
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Ce înseamnă 

debate? 

 

„Debate” se traduce în română 

dezbatere și, potrivit DEX, înseamnă o 

discuție largă asupra unei probleme de 

interes general. Această discuție largă 

este veche de peste 2000 de ani și este 

strâns legată de arta oratoriei. Marii 

oratori ai lumii antice au fost și părinții 

dezbaterilor ca Pericle și Cicero. 

Aceste dezbateri în zilele noastre se 

întâlnesc în concursuri organizate, unde 

participanți din învățământ inferior sau 

superior dezbat teme de interes general. 

În acest număr al revistei, vă vom 

prezenta poveștile a trei cuziști, din 

clasa a X-a F, care au avut performanțe 

anul acesta la concursurile de dezbateri 

din țară: 

Concursul Tineri Uniți pentru 

Comunitate- 

o experiență inedită 
 

Concursurile de dezbateri 

reprezintă un capitol nou din viața mea. 

Acestea păreau înainte ca o prăpastie 

de netrecut. Din poziția de spectator 

acum un an, am ajuns anul acesta pe 

scena principală a dezbaterilor pentru a 

doua oară.  

Eram dornic de o altă competiție 

de debate, nemaifiind în alta de un an 

de zile. Când mi   s-a oferit șansa de a 

participa la acest concurs, nici nu am 

mai stat pe gânduri. Mai ales că temele 

propuse erau în avantajul meu, una 

fiind despre Unirea Basarabiei cu 

România și cealaltă fiind despre 

efectele globalizării. 

Doamna profesor  Livia Silvia 

Marcu a pregătit lotul de cuziști format 

din: Teodor Marcu,  absolvent 2018 al 

Colegiului Național „Al. I. Cuza”, 

admis recent la Facultatea de Medicină 

din București,cu rezultate excelente la 

competițiile de debate, Alexandru 

Nemuț, colegul meu de clasă și... 

subsemnatul. Am pornit pe 27 august 

într-o călătorie ca în basme. Toți eram 

curioși să aflăm ce colegi de echipă 

vom avea, deoarece nu vom juca 

împreună, ci în echipe mixate.  
 

 
 

Echipa mea avea toate 

elementele. Cunoștințe, Experiență și 

Entuziasm. Ne-am aranjat în funcție de 

caracterul nostru, eu fiind primul 

vorbitor. Împreună, am ajuns pănă în 

sferturi, obținând o mențiune. Ne-am 

bucurat că am realizat o echipă așa 

bună și chiar am legat o prietenie care 

nu avea sa dureze prea mult. Prieteniile 

de la distanță nu funcționează ... 

Acest concurs de debate m-a 

ajutat sa mă cunosc mai bine și să îmi 

întăresc încrederea de sine. În plus, am 

cunoscut oameni de la care am avut ce 

învăța. 

Concursurile de debate ar trebui 

să fie mai dese, pentru că acestea ajută 

la eliminarea tracului în public. 

Susținerea unui argument este 

elementul esențial într-o democrație, iar 

noi, viitoarea generație, ar trebui să fim 

mai conștienți de puterea cuvântului. 

Sfatul meu pentru colegii de liceu 

care încă nu se gândesc să încerce o 

astfel de experiență este că singurul 

lucru necesar pentru a fi un bun debater 
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este munca. Prin muncă și exercițiu 

poți fi as în arta debate-ului. Așadar, vă 

rog să lăsați temerile acasă și să vă 

alăturați grupului de debate din liceul 

nostru, CLUB 24. 
 

 

Invitat special: Alteța Sa Regală, 

Principele Radu 

 

Mihail Pătrășcanu 
Clasa a X-a F 

 

O călătorie 

inițiatică 

 

Dezbaterile mi-au făcut cu 

ochiul încă de când mi-a fost explicat 

conceptul acestora de către doamna 

profesoară la una dintre primele ore de 

limba română ale clasei a IX-a. După 

câteva meciuri amicale la care am 

asistat în calitate de spectator, am avut 

ocazia să particip la prima mea 

competiție de dezbateri .Astfel, am 

ajuns ca, la finalul lunii august a 

acestui an, să plec spre Slănic 

Moldova.După aproximativ  2 ore, am 

ajuns la Hotel Venus, poreclit de către 

majoritatea celor implicați în concurs și 

“Kilometrul 0 al dezbaterilor”, unde am 

fost întâmpinați de către organizatorul 

evenimentului. Cu emoție, am așteptat 

să aflu cu cine urma să fac echipă, 

aspect ce mă făcea totodată să mă 

gândesc cum va decurge lucrul în 

echipă cu aceștia, din moment ce nu 

mai jucasem niciodată. Uneori, 

încercam să îmi amintesc ce înseamnă 

anumiți termeni specifici jocului, având 

impresia că sunt cu mult inferior 

celorlalți, lucru ce mi s-a demonstrat a 

fi fals de-a lungul concursului. 

Revenind la echipe, pot spune că am 

fost destul de norocos, coechipierele 

mele fiind suficient de pregătite cu 

lumea dezbaterilor, fiecare având, mai 

exact, cel puțin 2 sau chiar 3 ani de 

când au această pasiune. După un 

schimb vag de replici, am aflat că le 

chema Teodora, respectiv Alexandra și 

au încercat să mă încurajeze spunându-

mi că este o experiență “faină”. De 

asemenea, hotărâsem să ne punem la 

punct argumentele pentru moțiunile 

care ne-au fost oferite cu săptămâni 

bune înainte de a începe competiția în 

următoarea zi, pentru a avea putere de 

concentrare mai mare. A doua zi, ne-

am întâlnit imediat după micul dejun, 

unde fiecare a venit cu diferite idei 

pentru a întări argumentele gândite. 

Astfel, am reușit să ne și cunoaștem. 

Din discuțiile noastre, am sesizat 

dorința Teodorei de a fi liderul echipei, 

în același timp încercând să nu se 

impună foarte mult pentru a nu 

nemulțumi pe cineva, pe când la 
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Alexandra observasem o siguranță 

construită în urma numeroaselor 

competiții  ascunsă într-un 

comportament ce sugera, la prima 

aparență, interesul minimal pentru 

situația în care se afla. Pe scurt, eram 

mulțumit de cooperarea dintre mine și 

cele două fete.  Puține ore mai târziu, 

ne-am îndreptat spre liceul unde urma 

să jucăm meciurile, cea de a doua zi a 

competiției prevăzând faptul că toate 

echipele vor juca primele 2 meciuri din 

etapa grupelor, pe moțiunea “Acest 

Parlament crede că unirea României cu 

Basarabia este justificată”. Înainte de 

meci, am decis și ce rol va juca fiecare 

în echipă, eu urmând să joc primul 

vorbitor în toate meciurile pe care le 

aveam de jucat, pe când fetele au decis 

să joace prin rotație al doilea vorbitor, 

respectiv al treilea vorbitor. În ciuda 

încercării echipei de a salva situația, am 

pierdut primul meci la un scor destul de 

apropiat, verdictul fiind dat de un 

student care se afla acolo în calitate de 

voluntar. I se spunea Petruț, Din 

fericire, cel de al doilea meci ne-a adus 

prima victorie, argumentele noastre 

fiind considerate de către arbitru “prea 

bune pentru a fi demontate” de către 

Opoziție. Ajunși la hotel, am aflat că 

cea de a doua moțiune pregătită de 

acasă, “Acest Parlament crede că 

globalizarea amenință unitatea 

naționala a românilor”, urma să fie 

jucată în cea de-a treia rundă. 

Respectând structura echipei din ziua 

anterioară, am jucat echipa Guvernului, 

cei care susțin moțiunea, aspect ce ne-a 

ajutat să câștigăm meciul fără 

probleme. Ajunși la hotel, ni s-a spus 

moțiunea impromptuu pe care nu mi-o 

mai pot aminti, din păcate, dar pot 

spune că  runda finală ne-a adus 

victoria, echipa noastră acumulând 3 

victorii, suficiente pentru a ne califica 

pentru etapa sferturilor. Echipa care s-a 

calificat în semifinală a fost chiar 

câștigătoarea competiției,  aceasta 

având doar cuvinte de laudă pentru 

meciul jucat împotriva echipei mele, 

aspect ce m-a surpins plăcut. După 

festivitatea de premiere, în cadrul 

căreia am primit mențiune pe echipe, 

premiul a mai îmbunătățit starea fetelor 

de la care nu am apucat să îmi iau 

rămas-bun în ziua plecării.  Pentru 

restul serii, m-am gândit nostalgic la ce 

s-ar fi întâmplat dacă am fi trecut de 

sferturi și mi-am petrecut ultimele ore 

la Slănic Moldova alături de alți 

concurenți.  

Cu siguranță, dezbaterile reprezintă 

pentru mine cea mai interactivă formă 

de a-ți petrece timpul liber, deoarece 

sunt o modalitate unică de a te dezvolta 

pe plan personal și de a cunoaște alți 

oameni. 

Alexandru George Nemuț 
Clasa a X-a F 

 

Olimpiada „Tinerii 

dezbat” - etapa 

națională 

 

Emoție, bucurie, extaz, frică sunt 

doar câteva dintre stările ce îți 

traversează tot corpul înaintea unui 

meci de debate. Un vârtej de emoții se 

adună la fiecare competiție, însă, ca 

debater, pot spune că toate aceste trăiri 

nu pot fi decât constructive, indiferent 

de perspectivă. 

Astfel, am început competiția 

națională de debate „Tinerii Dezbat”. 

întâmplător, căci, fără o prea vastă 

experiență, ci doar cu o competiție și 

puțin lucru teoretic, la recomandarea 

unei dragi profesoare, am înlocuit 
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vorbitorul 1 din echipa de începători 

calificată la etapa națională. 

 

 
 

Totul s-a petrecut destul de rapid, 

la începutul verii, cu moțiunile gândite 

și gata de atac, am plecat în drum spre 

Piatra Neamț.  Am ajuns în curtea 

liceului unde urma să se desfășoare 

toată competiția.Acolo, erau zeci de 

liceeni plimbându-se și explorând 

împrejurimile. O mică presiune se 

așternea în sufletul meu, realizând că 

atunci începea acțiunea. 

În prima zi, ne-am strâns toți 

participanții pentru deschiderea oficială 

făcută de către organizatori. Într-un 

moment de liniște, în care am privit 

sala imensă cu zecile de echipe, fiecare 

cu o atitudine aparte, mi-am spus în 

gând: ”Aici sunt cei mai buni debateri 

din  țară.”  Aveam un sentiment atât de 

temă, cât și de mândrie, căci pot avea 

contact cu asemenea persoane. În ziua 

de marți, am avut primul meci, am aflat 

moțiunea, poziția, sala și imediat ce am 

ajuns acolo ne-am cunoscut si 

oponenții, o echipă formată din doi 

băieți și o fată plini de o atitudine 

dezarmantă. Peripeția a început cu 

mine, emoționată si cu fața roșie ca 

vorbitor 1 al Guvernului, uitând să 

prezint și al doilea argument, însă 

nelăsând asta să se observe. M-am 

așezat înapoi în bancă și am continuat 

să admir stilul calm și perfecționist al 

fiecăruia. Am pierdut meciul, ceea ce 

ne-a făcut mai pregătite pentru ce urma. 

Mereu am crezut că rezultatul nu este 

atât de important cât este evoluția 

personală. 

Restul meciurilor au fost mai 

controlate, mai cursive, cu discursuri 

spuse cu încredere, cu determinare, 

meciuri de pe urma cărora rezultatul nu 

mai conta, căci experiența și satisfacția 

față de cele spuse erau mai presus. Am 

plecat cu mai multă încredere de sine, 

mai multă tehnică, mai multe amintiri 

și noi prieteni din toată țara. Toate 

aceste lucruri mi-au confirmat faptul că 

e minunat să joci, să te lupți pentru o 

idee, pentru că îți deschizi mintea spre 

lume. A trecut un an de când am 

descoperit debate-ul si pot spune că am 

acumulat câteva experiențe minunate, 

deja a devenit o parte  din mine, ce mă 

ajută să mă dezvolt din ce în ce mai 

mult și sunt mândră de faptul că am 

evoluat atât de mult într-un an. Mereu 

este loc de o nouă moțiune de lucrat. 
 

Vanesa Gîrneață 
Clasa a X-a F 

 

 

Agonie şi extaz 

 

„Sunt la mate-info și am 

participat la faza națională a 

Olimpiadei de Limba și Literatura 

Română...” Așa încep fiecare subiect 

despre performanța mea 

extracurriculară. Și asta pentru că nici 



Experienţe CNAIC  
 

54 Anul X, 2019, Nr. 1 
 

acum nu îmi vine să cred că am ajuns 

până acolo. Am ceva cultură generală, 

am micile mele pasiuni literare, dar de 

aici și până la a fi prima pe județ la 

clasa a X-a e o diferență, mai ales când 

pasiunile mele declarate sunt chimia și 

matematica.  

Consider că locul meu în 

ierarhia județeană a fost o combinație 

de noroc și de adaptabilitate rapidă la 

nou. Naționala m-a pus, însă, în fața 

unei alte probleme: eram prima pe 

județ, dar unde mă clasam pe țară? 

Răspunsul: locul 31.  

Acest moment din viața mea a 

fost un cumul de emoții mai mult sau 

mai puțin constructive. Eram în 

amfiteatru, la Politehnică, și vedeam 

rânduri-rânduri de bănci cu elevi. Eram 

semicopleșită de gravitatea 

evenimentului la care participam. Apoi 

a început nebunia. S-au dat subiectele, 

foile de examen și a pornit cursa atât cu 

timpul, cât și cu mine. Toți scriam și 

gândeam la viteze uimitoare. Se cereau 

foi în plus, se tăia, se corecta, se 

adăuga. Un freamăt continuu. Apoi, 

brusc, s-a oprit. Am predat teza și am 

așteptat, încă emoţionată, să-i revăd pe 

cei din lotul meu.  

Proba orală a fost altă situație-

limită. Aveam un fragment din eseul 

meu pe care trebuia să-l explic. Putea 

să pice orice: o alegorie, un singur 

cuvânt, un citat, o replică...M-am 

descurcat. Și, în același timp, tot 

așteptând să intru la oral, am intrat în 

contact cu clișeele lingvistice ale 

generației mele, clișee care trebuiau să 

dispară atunci când eram în fața celor 

doi evaluatori. Am vorbit despre 

viziunea mea referitoare la mediul care 

schimbă omul. Am ascultat și alte două 

păreri referitoare la influențele asupra 

omului. Am realizat că încă mai am de 

învățat… Și de atunci până în prezent, 

asta am făcut: am învăţat. 

Cât despre atmosfera exterioară 

examenelor, totul a oscilat de la agonie 

la extaz. Am audiat o piesă de teatru, 

“Soldatul de ciocolată”. Atunci am 

putut să văd cum ceva calitativ, 

superior dramelor prezentate la 

televizor, oferă unui actor bun un 

moment de pură strălucire. Şi aici mă 

refer la actorul Alexandru Papadopol, 

care în această reprezentare scenică a 

avut rolul principal. A luminat şi a 

destins atmosfera pentru cele peste 100 

de suflete. 

Am schimbat păreri cu alți 

participanți și am fost nevoită să-mi 

susțin opiniile și despre alte subiecte 

înafară de cele ale concursului. Am 

legat prietenii cu cei din lotul meu, cu 

celelalte 3 fete care au participat la 

ONLR şi cu cele 2 fete de la OLAV. 

Nu ştiu dacă asta se datorează faptului 

că avem interese şi aspiraţii comune 

sau doar faptului că, într-o săptămână 

de stat la Bucureşti, oamenii cu care ai 

venit de acasă reprezintă siguranţa într-

un mediu străin. 

În aşteptarea rezultatului, 

tensiunea pusese stăpânire pe mine. 

Eram în faţa avizierului, iar notele 

întârziau să apară, jucându-se, astfel, cu 

mine. Iar când au fost lipite rezultatele 

pe panou, am fost încercată de doua 

sentimente paradoxale: fericire şi 

dezamăgire. Dezamăgire că nu am 

putut da totul din mine la scris, că nota 

aceea putea fi mai mare, că eu puteam 

să explodez, completând cu şi mai 

multe idei. Şi fericire, pentru că 

reuşisem la oral. Aveam cea mai mare 

notă din lot acolo, iar asta compensa, 

într-un fel, dezordinea din capul meu 

de la proba scrisă.  

Am crescut atunci mai mult 

decât aş fi crescut dacă ratam această 
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oportunitate, dacă stelele nu s-ar fi 

aliniat în favoarea mea în ziua 

judeţenei. Am crescut şi mi-am 

schimbat nivelul de abordare. Uneori, 

nu mai pot să scriu simplist. Când 

încerc să-mi susţin opinia, ea devine 

mai complicată, mai serioasă, deschide 

mai multe întrebări în interlocutori 

decât îmi propun la început.  

Această experienţă, alături de 

cea de la Olimpiada„Tinerii Dezbat”, 

etapa națională, m-au modelat într-un 

mod pozitiv, complex. Cu bune și cu 

rele, aceştia sunt doar primii paşi spre 

ascensiunea mea, primii paşi în 

depăşirea limitelor mele. Încet-încet, 

prin astfel de activităţi, sper că voi 

deveni o persoană mai bună. 
 

Alina Aurică 
Clasa a XI-a A 

 

 

Dirigenție-ora de 

pregătire pentru 

viața reală 

 

Școala… când te gândești la acest 

cuvânt, ai în minte acel loc unde ești 

nevoit să-ți petreci 5-8 ore pe zi, dar te-

ai gândit vreodată că acest cuvânt poate 

însemna mai mult ? Școala poate 

semnifica educație, dezvoltare 

personală, o îmbunătățire a abilităților 

de socializare sau chiar un loc de 

refugiu. 

Orarul elevului este populat cu ore 

de curs mai mult sau mai puțin 

importante pentru viitor. În viziunea 

noastră, dirigenția este una dintre cele 

mai utile și plăcute ore, fiind singura 

dedicată dezvoltării noastre prin 

activități nonformale. Făcând parte din 

clasa a X-a D, am avut ocazia de a 

participa la câteva activitați facilitate de 

doamna Orania Zdrîncu de la Direcția 

Județeană de Sport și Tineret împreună 

cu diverși invitați. Acestea au fost 

derulate pe o perioadă de aproximativ 

patru săptămâni, fiind în număr de cinci. 

    Prima activitate, intitulată 

‘’Identitatea și valorile naționale în 

contextul Marii Uniri’’ a fost prezentată 

de doamna Atanasiu Emilia și a avut ca 

subiect Centenarul. Esențialul 

prezentării a fost sintetizat printr-o 

scurtă istorisire legată de mausoleul de 

la Marășești, susținută și de câteva 

fotografii. Atenția ne-a fost captată de 

povestea Măriucăi, tânăra eroină care s-

a jertfit pentru țară în Primul Război 

Mondial. Fetița de doar doisprezece ani 

a luat locul soldatului care transmitea 

telefonic dintr-un nuc, toate 

coordonatele de atac ale adversarilor. 

Ulterior, a murit și ea, în urma unei 

explozii. 

A doua activitate a constat în 

dezvoltarea pe plan antreprenorial, 

prezentată de domnul Florea Florin de la 

Business Expert. Cu ajutorul unei 

diagrame (« Cadranul Banilor » de 

Robert Kiyosaki) ne-au fost prezentate 

diferențele dintre un angajat, un liber 

profesionist, un patron și un 

întreprinzător alături de avantajele și 

dezavantajele acestora. Cu ajutorul unui 

exemplu luat din realitate, am aflat cum 

ne putem deschide propria afacere 

pornind de la un buget de… 0 lei. 
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 De la a treia activitate, totul s-a 

intensificat treptat și ne-am informat 

despre riscurile la care suntem expusi. 

Proiectul s-a numit ‘’Educație pentru 

sănătatea și siguranța tinerilor’’ – având 

ca temă automedicația și educația 

sexuală. Acesta a fost realizat în 

parteneriat cu Școala Postliceală 

Sanitară ‘’Hippocrate’’ Focșani, invitați 

fiind patru cadre medicale alături de un 

număr de voluntari. În cea mai mare 

parte, această activitate a avut ca scop 

pregătirea pentru viață, fiindu-ne 

detaliate pericolele adolescenței și cum 

să ne ferim de ele. 

Ultimele două activități au fost 

peste așteptările noastre.  

Scopul primei activități a fost 

informarea noastră asupra vieții unui 

angajat ISU. Ne-a fost facilitat accesul 

la autospeciale de tip ambulanță și 

mașină de pompieri, activitatea fiind 

coordonată de domnul Iancu Laurențiu, 

alături de colegii săi. Cei curioși au avut 

ocazia de a vizualiza interiorul 

ambulanței unde au fost prezentate 

diferite echipamente necesare 

paramedicilor. Am aflat despre geanta 

cu medicamente organizate dupa codul 

de gravitate al situației, importanța 

dispozitivelor de imobilizare a 

pacientului (atela, guler cervical, etc.), 

ce trebuie să facem înainte de a apela la 

112 și cum să ne comportăm într-o 

situație de urgență(accident, incendiu, 

cutremur). De asemenea, ne-a fost 

prezentată și autospeciala cu apă și 

spumă și cum acționează ea în cazurile 

precizate anterior. 

Cea de-a doua activitate ne-a făcut 

conștienți de faptul că în orice moment 

al vieții putem salva o persoană, doar 

prin câteva manevre vitale. Ne-au fost 

demonstrate modalitățile de acordare a 

primului ajutor, prin intermediul 

voluntarilor de la Școala Postliceală 

Sanitară ‘’Hippocrate’’ Focșani.  

Prima demonstrație a constat în 

realizarea manevrei Heimlich. Această 

manevră se utilizează doar în cazul în 

care persoana se asfixiază. Dacă 

persoana în cauză vorbește, respiră sau 

tușește, manevra este complet 

ineficientă. 

A doua demonstrație a constat în 

aplicarea poziției laterale de securitate. 

Aceasta se aplică atunci când pacientul 

este găsit inconștient. Ultima 

demonstrație a constat în aplicarea 

resuscitării cardio-pulmonare.  

De asemenea, la final, am avut 

ocazia de a pune în practică cele arătate. 

În concluzie, informațiile primite 

și abilitățile pe care am avut ocazia să le 

învățăm în aceste patru săptămâni ne 

vor fi de mare folos în viață pentru că 

acum putem ajuta oamenii  prin 

intermediul cunostințelor pe care le-am 

acumulat la orele petrecute cu cei de la 

Școala Postliceală Sanitară 

‘’Hippocrate’’și cu cei de la ISU. Dacă 

vom vrea vreodată să ne deschidem o 

afacere vom ști pașii pe care trebuie să îi 

urmăm și nu în  ultimul rând am putut 

afla încă o bucățică din istoria 

românilor, altceva decât ce am aflat la 

orele de istorie.  

Pe scurt,  ora de dirigenție nu 

este  anostă, ci o ocazie pentru 
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a  înțelege că orice experiență face parte 

din devenirea noastră. 

 

Anca Anda 

Fileru Maria 

Iacob Raluca Nicoleta 

Manole Teodora Cristina 

Clasa a X-a D 
 

Sărbătoarea ideilor 

înalte 

Centenarul Marii Uniri ne-a 

făcut să reflectăm asupra unei dispute 

foarte aprinse în perioada aceea și 

totodată mai actuală ca niciodată. 

Tradiția și modernitatea într-o societate 

reprezintă două direcții complementare, 

necesare în egală măsură. De aceea, pe 

data de 27 noiembrie Colegiul Național 

“Al. I. Cuza” a propus o activitate 

specială de dezbatere academică în care 

s-a discutat aceasta problemă a 

societății românești. În continuare, vor 

fi prezentate opiniile despre această 

activitate a participanților, atât din 

guvern, cât și din opoziție: 

.„Acest meci de debate a 

însemnat foarte mult pentru mine. În 

primul rând informațiile adunate pentru 

susținerea argumentelor echipei mele 

m-au ajutat să descifrez mai bine 

problemele societății noastre. Fiind 

susținătorul tradițiilor, mi-a fost mult 

mai ușor să-mi susțin argumentele și să 

fiu convingător în fața publicului. În al 

doilea rând, acest meci mi-a întărit 

încrederea de sine, deoarece niciodată 

nu am mai avut un discurs cu o așa 

audiență specială, acest eveniment fiind 

unul unic pentru mine. 

 

Pătrășcanu Mihail,  

clasa a X-a F, echipa guvernului 

 

Fiind reprezentant al echipei 

opoziției, am fost nevoit să susțin 

argumente contradictorii 

moțiunii ce aveau rolul de a 

convinge publicul, cât și 

membrii echipei adverse că 

modernismul nu reprezintă o 

amenințare pentru valorile 

culturale ale țării, ci un 

prilej ideal de a le promova 

și de a arăta tuturor 

națiunilor ce speciali sunt 

românii și de ce merită 

naționalismul acestora să fie 

recunoscut în întreaga lume.  

De asemenea, cu toții cunoaștem 

nevoia omului de lucruri și experiențe 

noi, deci modernizarea devine, astfel, 

inevitabilă, societatea fiind nevoită să 
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privească triumfătoare spre ceea ce ne 

va servi viitorul. Personal, acest meci a 

jucat un rol important în dezvoltarea 

propriei personale, prezența televiziunii 

și a unor oaspeți pe care nu îi întâlnești 

la orice eveniment reușind să îmi ofere 

mai multă încredere în vorbele mele. 

Totodată, am învățat că, dacă noi 

considerăm ceva a fi bun, nu înseamnă 

că toți vor vedea acel ceva în aceeași 

manieră. La urma urmei, dezbaterile 

presupun discuții civilizate, bazate pe 

informații concrete și cu rol 

educațional.  

Alexandru Nemuț-  

clasa a X-a F, echipa opoziției 

 

 

Invitatul special al   acestei activități aniversare a fost PS Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și 

Vrancei.  Mulțumim! 
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Ora de religie –

punte către Cer 
 

    Timpuriu am înțeles că pentru a 

mă cunoaște pe mine însămi, trebuie, 

mai întâi, a-L cunoaște pe Dumnezeu, 

întrucât, El este creatorul suprem și cel 

ce a dat sens fărâmei de "țărână" fără 

de însemnătate, dăruindu-i un suflet. 

Acel suflet pe care ai libertatea deplină 

de a-l picta în culorile simfoniei tale 

interioare, de a-l goli de tine însuți și de 

a-l umple de Dumnezeu. Căci, 

semnificația omului nu se află în 

făptura propriu-zisă, ci în modelul său, 

în structura adâncă a psihicului său 

divin, în "manuscrisul" operei sale de 

artă unice. 

    Probabil nu aș fi înțeles acest 

lucru, sau poate nu aș fi fost cea de 

astăzi fără ora de religie, care mi-a 

deschis calea către învățătura credinței, 

așternută în suflet aidoma unei zăpezi 

albe, imaculate.  Studiem numeroase 

materii, însă, câte dintre ele ne vor 

ajuta să accedem la lumea viitoare, la 

cea de dincolo de nori și de Zenit? Câte 

dintre ele ne vor face să scăpăm măcar  

pentru câteva minute efemere de 

gravitația monotonă și de legile ei ce nu 

mai au nicio însemnătate în fața 

inexprimabilului. "Esențialul scapă 

formulelor". Ora de religie este singura 

care ne adună învățătura lui Dumnezeu 

în sufletele emailate cu falsitatea 

enigmelor ucigătoare ale propriului 

univers neînțeles, așa cum dimineața 

adună picurii de rouă în potirul 

trandafirilor spre a oglindi lumina 

divină. 

    O evadare. 50 de minute în care 

ai posibilitatea  să pătrunzi dincolo de 

iluziile înșelătoare ale acestei lumi, de 

a-i percepe aparentul "haos" într-o 

armonie a unui Rai inteligibil, ce își 

trădează uneori existența prin chipul 

suav al naturii. Numai prin credință vie, 

viața omului se îndreaptă într-o direcție 

a mântuirii, având posibilitatea de a 

cunoaște, de aici, de jos, Împărăția 

Cerurilor cu desăvârșitele sale taine. 

   Prizonieri în labirintul sinelui 

înterior, invadat e obscuritate și frig, ne 

simțim captivi, prinși între pereții 

timpului ireversibil. Ora de religie este 

fărâma de sacru ce poate, paradoxal, să 

ne transforme întregul univers al 

profanului, adânc sădit în orizonturile 

cotidiene. Ne deschide o mică fereastră, 

lăsând lumina să ajungă până în cele 

mai întunecate și neexplorate abisuri 

ale inimii. Astfel, esența și profunzimea 

inimii tale se schimbă, se transpun, 

devenind "un templu al Duhului Sfânt" 

ce emană harul divin atât în interiorul, 

cât și în exteriorul tău, fără să îți dai 

seama. Te simți atât de liber și fericit 

precum un fluture ce plutește pe izul 

trandafirilor jilavi, cu aripile desfăcute 

către Rai. Ești una cu Paradisul și 

îngerii zboară prin tine, iar tu, ca un 

frenetic muritor, le aduni penele căzute 

din aripi, ca să poți face din ele 

propriile aripi și să-ți iei zborul către 

veșnicie. 

Maria Dan 

Coord. Prof. Melania Pătrăşcanu 
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Familia, locaș al 

dragostei 
 

Dragă Adame, 

În prima zi am putut descoperi 

cum poți să te pierzi în imensitatea 

cerului, văzând cât de limitată, pustie și 

tristă a fost existența mea de până 

atunci. Apoi, cu ajutorul tău am putut 

să rămân cu picioarele pe pământ, 

spunându-mi că tot „ceea ce Dumnezeu 

a unit, omul să nu despartă” (Mc. 10, 

9). În momentul acela când mi-ai 

făgăduit iubirea, lacrimi s-au năpustit 

asupra chipului meu, sărate și fierbinți, 

precum marea într-o zi toridă de vară 

ce așteaptă, chiar și acum, momentul în 

care soarele și luna se-ntâlnesc pe bolta 

cerului senin. Tu, erai soarele ce îmi 

oferea lumina gândurilor stranii, iar eu 

luna care aducea taina necesară vieții 

unui om, amândoi fiind ascunși prin 

Univers, pierduți în credința pe care ne 

bazăm prin fiecare suflare dăruită. 

Peștii și păsările erau martorii în fața 

acestei năzuințe, vântul putând să 

comprime timpul, iar apa să șteargă 

ceea ce mintea omului a greșit, lăsând 

să strălucească gândul pur, precum 

lacrima sufletului meu.  

În acest mod, iubirea noastră a 

creat o nouă lume, o galaxie, un locaș 

al dragostei în care sufletele noastre s-

au unit pentru vecie dorind să înfrunte 

mereu valurile înspumate sau ploile 

acide ce vor să ofere rănilor, curaj, 

pentru a se deschide, ori să se 

odihnească în urma luptelor tirane ale 

acestei vieți. În ziua a șaptea, privirea 

ta blândă, în care adesea mă pierd, 

precum se pierde-o stea pe cer, îmi 

oferea totul despre ceea ce trebuia să 

știu despre iubire, despre metamorfoza 

prin care poate trece un singur 

sentiment ce definește omul. Astfel, 

mi-ai oferit erosul de care trupul 

tânjește cu disperarea de a cădea în 

păcat, philia prin care mă simt din nou 

copilă și gingașă în fața ochilor, alături 

de care am crescut, și agape, când totul 

ajunge într-un amalgam al gândurilor 

pe care Dumnezeu ni le-a pictat prin 

picături de ploaie și raze de soare.  

Astfel, atunci când întâlnesc 

privirea ochilor cerești, mi se trezesc în 

suflet mii de amintiri în care tata mereu 

stătea și privea copila cu păr bălai ce se 

juca în fața sa, neștiind ce fericiri sau 

dureri o așteptau, în adâncul sufletului 

său cunoscând doar un singur fapt: că 

va fi un el, odată, ce o s-o susțină și 

când râde, dar și atunci când plânge. Iar 

acest gând, în realitate s-a transformat, 

tu fiind cel ce-mi aude ambele voci ale 

sufletului, una tristă și alta veselă, care 

au rolul de a se contopi, precum facem 

și noi, formând un tot-unitar. Cuvântul 

tău blând care alină suferința indusă de 

această lume îmi face ca inima să fie 

împăcată și puternică pentru a-și regăsi 

calea pe care trebuie să o urmeze.  

Văzând că vorbești cu o copilă 

captivată de lumea tiparurilor impuse 

de către maturi încerci să mă dojenești, 

precum o făcea și mama, urmând ca 

mai apoi să alini sufletul ce plânge în 

urma dezamăgirii pe care crede această 
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fată ca ți-a putut-o provoca. În acest 

mod, dragul meu, te bucuri de un dar 

adus de către Dumnezeu pe care 

părinții mei l-au primit cu lumină în 

suflet, în urma unei mari uniri tainice 

între suflete și nu trupuri, această 

hierogamie fiind asemănătoare cu a 

noastră.  

Iubiții mei părinți și-au 

transformat, astfel, destinele într-unul 

singur, spre bucuria lui Dumnezeu,și a 

celor ce au participat, pe pământ, la 

Sfânta Taină a Căsătoriei prin care s-a 

realizat legătura dintre bărbat și femeie, 

sub binecuvântarea lui Dumnezeu, în 

fața Sfântului Altar al unei biserici mici 

dintr-un sătuc de poveste. În acest fel, 

în Casa Domnului s-a format un nou 

locaș al dragostei creștine care a primit 

cu timpul daruri divine, precum ar fi 

copilul ce-ți stă în față astăzi, dar și 

necazuri, cum ar fi dispariția unor 

suflete ce s-au transformat în fum cu 

speranța de a se reîntoarce la focul de 

unde au plecat. Iar ei ne privesc acum, 

regăsindu-și povestea prin care au 

trecut frumos, cu zâmbet și cu lacrimă, 

pentru ca acum să poată veghea și 

călăuzi destinul a doi copii pierduți în 

Cartea Vieții.  

Condeiul, deocamdată, este pus 

pe masă, naratorul dorind să vadă ceea 

ce noi vom face cu speranța și 

inspirația pe care acesta ni le insuflă, 

precum a fost și atunci când Dumnezeu 

a suflat în lut, harul divin 

transformându-te pe tine, Adame. Iar 

eu, ființa creată din coasta ta, am avut 

puterea de a-ți aduce în viață păcatul și 

de a-l ridica, existența fiindu-ți feerică 

și împlinită că există, undeva, în 

această lume, o fată ce va plânge, 

mereu, sau râde, alături de tine pentru a 

te ajuta să ajungi la cea mai bună 

variantă a ta.   

Aceasta înseamnă familia pe care 

noi am format-o, un locaș în care 

sufletele noastre se scaldă într-un 

singur destin, precum au făcut-o și 

inimile părinților noștri care au 

binecuvântat, alături de Dumnezeu, 

această taină pe care nimeni nu o va 

cunoaște, dar o va simți precum o briză 

proaspătă a mării, sau a vântului blând 

al verii ce adăpostea iubirea a doi copii 

frumoși. „De aș grăi în limbile 

oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste 

nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare și 

chimval răsunător” (I Corinteni 13, 1), 

aceste cuvinte fiind definitorii pentru 

ființa mea ce privește trecutul cu 

dragoste, prezentul cu credință, iar 

viitorul cu nădejde. Nu știu dacă 

această scrisoare este prolog pentru 

povestea noastră sau epilog pentru 

aceasta, dar un singur lucru este cert: 

totul a fost scris din iubirea tainică a lui 

Dumnezeu ce a rânduit pe acest 

pământ, familia ca locaș al dragostei, 

iar cerul transpunându-l în ochii tăi. 

 

Maria Dan, 

Clasa a XI- aD 

Coord. Prof. Roșca Silviu Iulian 
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Întâlnirea 

Internațională a 

tinerilor ortodocși 

(ITO) 2018 Sibiu-

o experiență de 

neuitat 
 

ITO înseamnă mai mult decât o 

simplă adunare a tinerilor. Ea înseamnă 

descoperirea de sine și de Dumnezeu, 

în care aflăm de ce Biserica suntem noi 

și de ce Hristos este în mijlocul nostru. 

Acestea au fost devizele ediției 

desfășurate anul acesta în Sibiu, 

capitala culturală a României. Această 

întâlnire se organizează anual, la 

începutul lunii septembrie și începe de 

joi și se termină duminică. A fost 

pentru prima dată când am participat la 

acest eveniment de o încărcătură 

sufletească aparte. Atunci când am 

pornit la drum, nu aveam speranța ca 

există foarte mulți tineri care 

împărtășesc aceleași valori creștine, 

având în vedere atacul din toate părțile 

asupra Bisericii și a credinței în 

general. 

Am plecat dimineața. Era rece, dar 

senin. Am ajuns la Sibiu de la ora 18, 

cu o ora înainte de a începe festivitatea 

de deschidere. Piața Mare din Sibiu 

începea să se umple de tineri veniți din 

toate colțurile lumii să împărtășească 

valorile ortodoxe. M-a surprins faptul 

că oamenii care tranzitau Piața Mare ne 

admirau și se uitau frumos la noi.  

Ceremonia de deschidere începe prin 

prezentarea delegațiilor de tineri 

români și străini care au venit să 

reprezinte regiunea, sau țara. Fiecare 

delegație avea cultura ei. Primele 

delegații au fost cele străine, din 

Palestina, Cipru sau Africa. Delegația 

africană a surprins pe toți cu cântecele 

speciale, aducând spiritul african la 

Sibiu. Apoi, invitații oficiali și-au 

manifestat bucuria cu privire la această 

mare adunare a tinerilor ortodocși din 

toată lumea. După ce flacăra ITO s-a 

aprins la Sibiu, am putut să ne ducem la 

spațiile de cazare. A fost o adevărată 

aventură, plimbându-ne o ora pe jos 

până să ajungem la cămin. Acolo am 

întâlnit oameni extraordinari din toate 

mediile, care ne-au primit călduros. 

A doua zi dimineața ne-am trezit pe 

ritmuri africane, delegația din 

continentul cald fiind cazată aproape de 

noi. După ce am dansat un pic pe 

ritmuri calde am pornit spre școlile din 

Sibiu pentru a participa la ateliere de 

cunoaștere. Am fost repartizat la 

Colegiul Andrei Șaguna din Sibiu, un 

liceu celebru și foarte impunător. Dar 

nu numai clădirea m-a impresionat, ci 

și profesorii și voluntarii care cu tact și 

bunăvoință ne-au condus spre sălile de 

clase unde se desfășurau atelierele. 

Înaintea începerii acestor ateliere, nu 

cunoșteam pe nimeni, simțindu-mă 

cumva stânjenit de această situație. Însă 

atunci când am început  atelierele, am 

constatat că nimeni nu se cunoștea cu 

nimeni, astfel nefiind singurul stânjenit 
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la început. Însă pe măsură ce trecea 

timpul, am început să ne cunoaștem 

mai bine și să împărtășim trăirile 

noastre și cum am reușit să ne adaptăm 

într-o lume în care creștinii nu sunt 

priviți cu ochi buni din cauza multor 

minciuni ce apar pe internet și nu 

numai.  Astfel am avut ocazia de a 

cunoaște tineri ca mine, care se 

confruntau cu aceleași probleme. În 

sfârșit mă simțeam înțeles, atunci când 

relatam că nu pot să-mi exprim liber 

credința fără ca cineva să mă judece. 

Tot în aceea zi a fost și conferința 

Părintelui Constantin Necula care a 

arătat de ce trebuie să fim mândri că 

suntem români. Mii de tineri strigau în 

sala polivalentă despre ortodoxie, patrie 

și familie. La fel a fost și la marșul din 

oraș, unde oamenii din Sibiu ne-au 

privit cum defilăm, împreună cu preoții 

din frumosul oraș transilvănean. 

A treia zi a fost și cea mai 

frumoasă, având în vedere că 

sărbătoream Nașterea Maicii 

Domnului, dar și locația unde s-a 

desfășurat Sf. Liturghie, Muzeul 

Național Astra. În aer liber, un sobor de 

preoți și ierarhi din toată lumea creștină 

au săvârșit o slujbă cum nu am mai 

văzut în viața mea, unde majoritatea 

tinerilor trăiau puternic fiecare cuvânt 

al slujbei. După încheierea predicii, ne-

am putut delecta cu bucate tradiționale 

românești într-un cadru unic. Parcă ne-

am fi întors în timp! Mii de tineri 

stăteau pe jos, la iarbă verde și savurau, 

poate pentru prima dată, mămăliga și 

murăturile gustoase, pregătite cu suflet. 

Apoi ne-am împărțit pe ateliere și am 

descoperit tradițiile și obiceiurile lumii 

rurale de acum o sută de anii. Aceste 

ateliere au fost foarte variate, de la 

împletit brățări, la confecționarea de 

obiecte din paie și lut. De la arta 

muzicală și bisericească, la jocuri 

militărești sau ale copilăriei pe care le-

am adorat. A fost o zi fantastică, 

încheiată cu un concert în aer liber, 

unde au avut un recital extraordinar 

Andra și Compact B. 

Ultima zi a fost cea mai tristă, pe 

de o parte pentru că era și ultima de 

vacanță, pe de altă parte pentru că ne 

despărțeam plecând fiecare pe drumul 

său, ținându-și crucea în mână, dar și o 

amintire de neuitat în suflet . Astfel 

fiecare dintre noi a învățat cum să-și 

păstreze credința și patria în suflet și 

poate noi, viitoarea generație vom 

schimba lucrurile rele care se întâmplă 

acum și care ne afectează. Ediția de 

anul viitor va avea loc la Craiova, un 

alt oraș cu o mare istorie și rezistență 

creștină. Așadar, acest articol are ca 

scop nu doar recenzia unui eveniment 

trecut, ci și o recomandare pentru 

colegii mei cuziști care doresc să-l 

întâlnească pe Hristos în rândul 

tinerilor. Vă așteptăm anul viitor la o 

altă ediție de suflet a Întâlnirii 

Internaționale a Tinerilor Ortodocși! 

Hristos în mijlocul nostru. Este și 

va fi! 

 

Mihail Pătrășcanu, 

Clasa a X-a F 

Coord. Prof. Melania Pătrăşcanu  
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România, o parte din sufletul MEU și al TĂU 
 

Adolescenții de astăzi sunt aruncați, de către societatea românească, într-o lume 

dezlănțuită, ale cărei valuri tulburi nu lasă să se întrevadă valorile autentice. De aceea, 

fiecare dintre noi se întreabă dacă poate să creadă necondiționat în omul de lângă el, în 

principiile educației, în drumul spre mai bine, pe care îl trasează cei aflați la putere. 

Școala își dorește să fie un univers al echilibrului, cunașterii, nondiscriminării, 

cultivând până la urmă, într-o manieră utopică, sentimentul patriotic. Tinerii ca mine 

zâmbesc timid atunci când sunt întrebați: „De ce ar râmâne în România sau de ce ar 

pleca?”. Bineînțeles că răspunsul firesc este dorul de progres, atât în spațiul formării 

personale, dar, mai ales, în cel al construcției profesionale. Majoritatea prietenilor mei 

privesc cu invidie produsele de pe site-urile internaționale și-și promit că, dacă vor 

pleca și-și vor dovedi puterea intelectuală, vor putea, într-o zi, să ajungă la ele. Nimeni 

nu prețuiește ceea ce are, ci toți adolescenții, probabil și părinții lor, se gândesc 

permanent la ceea ce nu au.  

 
Ochii mei s-au deschis altfel spre România, după ce am fost parte dintr-un 

proiect internațional și am întâlnit tineri din Portugalia și Finlanda. Tema impusă de 

către organizatorii finlandezi a adus în prim-plan o dimensiune mai puțin abordată de 

către disciplinele școlare, deși tradițiile ar trebui să se numere printre conținuturile 

cele mai reprezentative pentru o programă școlară națională. Am plecat de acasă 

complexați din cauza culturii noastre minore, ca să parafrazez un studiu al lui Lucian 

Blaga și am descoperit, în Portugalia, mândria de a fi român și un sentiment de pios 

respect pentru tot ceea ce înseamnă o cultură populară nescrisă, ci doar manifestată 

prin cântec, joc, bucate, vestimentație . . . Prietenii din celelalte țări participante ne-au 

vorbit, în nenumăratele seri de prezentare a tradițiilor și obieceiurilor naționale, despre 

cursul istoriei, care i-a apropiat mai mult sau mai puțin de cultura altor popoare și 

despre personalități reprezentative. Am fost impresionat de colegii portughezi, care au 

istorisit povești despre un imperiu, ce s-a întins până în America Latină în secolele al 

XVI-lea și al XVII-lea. M-am gândit atunci la destinul poporului meu care, în loc să 
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construiască pentru sine, păzea hotarele creștinismului, pârjolindu-și ogoarele din fața 

oștirii otomane. Într-adevăr, marele istoric al religiilor, Mircea Eliade, avea dreptate: 

existența statelor românești a fost un miracol pentru lumea creștină și un blestem 

pentru visurile de mărire ale musulmanilor. De aceea, 

n-a existat timp pentru școli sau călătorii, ci doar efortul 

unor cronicari sau clerici de a așeza pe hârtie valorile 

naționale. Ce poți face mai mult între două războaie, 

încât civilizația românească să fi crescut asemenea 

eroilor din povești?! 

Și totuși grupul de elevi, ce a reprezentat România, 

a transformat fiecare seară într-o victorie a tradiției și a 

spiritului național. Există o zestre de care nici eu, nici 

prietenii mei nu am fost conștienți. Era în noi și nu se 

manifesta, pentru că nu-i conștientizam valoarea. Am 

învățat să iubesc România prin ochii străinilor. Am 

descoperit, cu încântare, că brânza noastră (luată de 

acasă) avea gustul fără pereche al pământului românesc, 

că rețeta salamului de Sibiu amesteca savoarea cărnii, pe 

care numai bunica știe să o prepare, cu ingrediente 

magice, din cămara strămoșească. Ciocolata cu rom a 

primit tot felul de laude pentru finețe și buchetul dulce-

acrișor. Și mare ne-a fost mirarea, cum spunea Creangă, 

când  prietenii noștri din Portugalia și Finlanda ne-au 

spus că n-au mâncat un biscuite mai bun decât eugenia 

noastră de toate zilele și că nu există o prajitură mai 

interesantă decât salamul de biscuiți. Eu și colegii mei 

am continuat să ne transformăm, zi de zi, în români 

conștienți de frumusețea și valoarea culturii lor. Le-am 

explicat cum se toarce cânepa, cum se fac cămeșile și 

cum se cos, cu dragoste, așezând pe pânză, motive 

populare, ce amintesc de frumusețea întregului univers: 

de soare, de lună, de flori, de iarbă, de munți și dealuri, 

de ape și dans. Toate aceste motive tradiționale, cusute pe iile noastre și pe fotele 

fetelor, au reprezentat dovezi clare că noi avem ce ei nu au, că noi suntem trecut și 

prezent, doar așezând pe trup portul național, iar ei n-au avut șansa de a primi vie și 

caldă o zestre ancestrală. Probabil că, în comparație cu ei, noi eram seară de seară 

culoarea, viața, bucuria, căci românii deveneau promotorii prieteniei și ai dansului ori 

de câte ori ne întrebam cum să ne apropiem mai mult. I-am învățat pe adolescenții 

străini să simtă prietenia și sprijinul afectiv, legând mâinile și învârtindu-ne amețitor. 

Hora a căpătat, treptat, valențele ritmice ale tumultului sentimental pe care sufletul 
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românesc îl ascunde. Credeam că străinii nu sunt încântați să vadă așa ceva. 

Dimpotrivă, dragostea noastră de cântec și de joc, nu numai că i-a fascinat, dar au 

făcut, cu această ocazie, și un exercițiu imaginativ, ajungând la concluzia că, probabil, 

nu există un popor mai vesel în Europa decât cel românesc.  

În ultima seară am adus cu noi, la petrecerea tradițională, podoabe cum nu mai 

văzuseră decât în filme: o tobă, lanțuri, o haină animalieră și măști fioroase. Le-am 

explicat că riturile funerare sunt încă vii în România din secolul XXI și, probabil, vor 

mai trăi mult și bine la țară, dacă vom învăța să ne apărăm moștenirea. Am jucat 

dramatic Chipărușul,  am strigat, mascați fiind, către cer, am sărit, pronunțând în cor 

Chip, chip, chipăruș și  am vorbit, în românește, despre omul - pom, care trebuie să 

părăsească această lume, dar nu înainte de se bucura toți semenii săi că se duce spre 

rădăcinile din cer, fiindcă drumul ființei umane nu e numai dus, ci și întors. Povestea 

noastră despre mitul eternei reîntoarceri (M. Eliade), tradusă în engleză și jucată sub 

formă de Chipăruș, a reprezentat dovada ultimă și covârșitoare că tradiția românească 

poate să fie pagina de aur care lipsește manualelor de la școală, promisiunea  

așteaptată de către tinerii români și invitația scrisă cu litere vii, pe care o putem lăsa 

demn, cu mândrie, în căsuța poștală a oricărui străin.  

 
De ce iubesc România? Pentru că matricea stilistică (Lucian Blaga), ce a generat 

spiritul românesc, e unică. Până să fi ieșit în afara țării, n-am știut câte ingrediente a 

pogorât Dumnezeu în aluatul ființei românești. Am învățat că felul nostru de a fi poate 

să cucerească lumi după lumi, dacă n-am uita nicio clipă un adevăr simplu: pe toate le 

putem face numai dacă vom clădi împreună!  

Bentz Teodor Alexandru 

clasa a XII-a A 
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Sportul, o treaptă importantă în formarea 

personală 
 

Dansul sportiv este o artă a mișcării elegante și a muzicalității exprimate prin pași 

sensibili. O pereche de dansatori, formată dintr-un băiat și o fată, ilustrează diferite 

emoții în funcție de melodia aleasă. În dansul sportiv, există două categorii: standard 

(vals lent, tangou, vals vienez, slowfox/foxtrot și quickstep) și latino-americane 

(samba, cha-cha, rumba, jive, passo doble). 

La șapte ani am descoperit că, prin dans, reușesc să concretizez sentimente, pe 

care nu le puteam exprima, să mă tratez de timiditate și să lucrez în ceea ce privește 

condiția mea fizică. De atunci, cred că încrederea mea în frumos, în oameni și în mine 

s-a amplificat prin dans și muzică. E drept că orele de antrenament sunt, uneori, 

chinuitoare și îmi provoacă dureri ale genunchilor, dar nu renunț, pentru că plutirea 

aceea prin dans e unică, iar succesul – neprețuit. 

Toma Laurențiu, clasa a IX-a A 

 

 
 

Atletismul l-am început la vârsta de 13 ani și, aparent, este singurul sport care m-a 

atras cu adevărat. Întâmplarea a făcut că nu eu m-am dus spre el, ci el a venit la mine. 

Mai exact: era vara anului 2015 si părinții m-au înscris la niște cursuri de înot. 

Instructorul respectiv, fiind și antrenor de atletism, a observat că sunt înalt și s-a 

gândit că aș putea sa încerc acest sport. Am început într-o grupa unde făceam în jur de 

două, trei antrenamente pe săptămâna, iar, peste câteva luni, am ajuns în grupa de 

performanţă a băieților (unde fac până la cinci, șase antrenamente pe săptămână).  

În vara anului 2016 am reușit să obțin locul 4 la Campionatele Naționale care s-au 

desfășurat la Cluj.  
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A fost o experienţă memorabilă, fiind primul 

meu concurs de o asemenea anvergură. (Probele 

pentru care m-am antrenat și la care am participat 

au fost cele de 200 m, 400 m, 400 m garduri, dar 

și probele de ștafetă de unde au venit cele mai 

bune rezultate). A urmat, în anul 2017 un loc 5 la 

Naționalele indoor, iar, la Naționalele din vară, 

un loc 5 și un loc 6. Vara aceasta am ocupat 

poziția a zecea in clasamentul acestei competiții, 

care a strâns sportivi din toată ţara. 

Atletismul este un sport destul de solicitant, 

dar foarte frumos. Deși antrenamentele nu sunt prea ușoare, satisfacția din momentul 

în care câștigi completează acel gol si te motivează să o iei de la capăt. Sportul de 

performanta m-a învățat că, pentru a obține un rezultat bun, este nevoie de foarte 

multa muncă, de perseverență și ambiție. Am învățat că viața nu e doar luminoasă, ci 

există și momente mai dificile. Important este să știi cum să le abordezi.  

Sportul este, din punctul meu de vedere, o lecţie  esențială pentru un fizic si un 

psihic sănătos. 

Tudor Serafimovici, clasa a X-a D 

 

 

 

Practic tenisul de câmp de șase ani, timp în 

care am înțeles ce înseamnă puterea emoțiilor, 

fericirea venită odată cu reușita și dezamăgirea 

declanșată de eșec. Pentru mine, acest sport este 

mai mult decât un hobby care îmi ocupă timpul, 

este un mod de formare, atât fizic, cât și moral. 

Strategia aplicată în meciul de tenis, adrenalina 

competiției și efortul depus pentru fiecare punct 

sunt trepte către un rezultat frumos, în spatele 

căruia se află, de asemenea, ore petrecute pe 

teren cu scopul de a-mi depăși limitele. În viața 

mea tenisul reprezintă o adevărată provocare, 

este pasiunea pe care o urmez cu drag și care îmi 

deschide orizonturi visate. 

 

Macovei Delia, clasa a IX-a A 
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Am practicat artele marțiale timp de nouă 

ani, dar am descoperit tirul sportiv în urmă cu doi 

ani și, de atunci, consider că viața mea s-a 

schimbat radical în bine. Acest sport mă ajută sa 

îmi planific timpul liber, fiindcă nu e ușor să fii 

prezent la cinci antrenamente pe săptămâna. În 

acești  doi ani am fost la multe competiții, astfel 

încât am reușit sa îmi îmbunătățesc tehnica: 

poziția de tragere, reglajul armei cu aer 

comprimat. Desigur, acest sport implică 

responsabilități asumate. Astfel, două ore, în 

fiecare zi, timp de cinci zile pe săptămână, sunt 

închinate mișcării și concentrării în spațiul atât de 

familiar al poligonului.  

În ultima vacanță de vară m-am pregătit 

asiduu pentru Campionatele Naționale la categoria mea de vârstă. Antrenamentele au 

fost obositoare, dar m-am străduit să nu-mi dezamăgesc antrenorii și nici să nu-mi 

pierd încrederea în mine. Am muncit cu tenacitate, am sperat cu îndârjire, m-am 

concentrat asupra performanței și am reușit. Gustul acesta, al lucrului bine făcut este 

darul pe care acest sport mi l-a oferit. Probabil că, în România, este dificil să găsești 

resurse pentru a practica tirul și a participa la cât mai multe competiții. Ca orice 

adolescent, eu cred că munții se pot muta din loc prin muncă, ambiție și focul dăruirii. 

 

Donici Gabriela, clasa a IX-a A 

Coordonator: Teodora Bentz 

 

 

  



Dor de cuvânt  
 

70 Anul X, 2019, Nr. 1 
 

 

Cărțile - o parte 

din noi 
  

 

Cărțile ne vindecă. Ne sunt leac și 

pasiune.Cărțile ne modelează.  

Înveți din fiecare poveste în care 

cuvintele sunt împletite, din fiecare 

cuvânt care poate avea impact asupra 

ta. Personalitatea ta este creionată și, 

curând, apari tu, cel matur. Acel om 

care vei fi pentru tot restul vieții. Nu te 

vei putea întoarce în trecut, dar poți 

mereu înainta. Scara din cărți te duce 

sus, de unde poți zâmbi fericit, 

deoarece ai trecut prin toate etapele 

poveștii tale. 

Fiecare om are o carte de căpătâi, 

una de suflet. Mai întâi, ai învățat să 

citești, a fost ca și cum aprindeai un 

foc. Fiecare silabă era, parcă, o 

scânteie. Apoi, ți-ai început călătoria 

prin alte lumi. Deși, când te priveai în 

oglindă, vedeai doar un copil pitit în 

fotoliu și cu o sclipire în ochi, tu nu 

erai acolo. Prin scânteia din ochii tăi 

putea privi oricine în sufletul tău, erai 

războinicul călător ce își căuta propriul 

drum în viață. 

Cărțile ne sunt casă. Ușa este mereu 

deschisă, iar paginile calde te îmbie să 

visezi. Mirosul de carte nouă se îmbină 

cu cel de scorțișoară. Bunica face 

cozonac. Afară ninge liniștit, iar tu ții 

cartea în brațe și nasul lipit de geam. 

Oare dincolo de ninsoarea deasă este 

tărâmul din cartea ta preferată? Oare 

departe, dincolo de nămeți se află satul 

din povestea bunicii? Închizi ochii și 

visezi. 

Aș dori, cititorule, să-ți spun că am 

învățat ceva. Chiar dacă nu ai timp sau 

ești trist, nu te opri din citit. Doar 

cititnd iar și iar creierul tău devine un 

adevărat laborator în care imaginile și 

dinamica se împletesc într-o amplă 

țesătură. 

Oricine poate fi un protagonist, 

deoarece cu toții trăim o poveste. Să 

fim noi oare personaje? Dacă, de fapt, 

suntem într-o carte, iar când povestea 

se termină trupul nostru rămâne între 

coperțile ei, iar sufletul cutreieră pașnic 

alte lumi? Ar fi magie, cărțile sunt 

miracolul de care fiecare are nevoie. 

Cărțile sunt o parte din noi.  

 

Boboc Sara, clasa a VIII-a 

 

Mentalități de ieri 

și de azi. ,,Noi’’, 

romanul unor 

ipoteze futuriste 

 

   Scris în anii 1920 și interzis mai 

bine de șase decenii în Uniunea 

Sovietică, romanul ,,Noi’’ are în centru 

o bună parte a vieții lui D-503 și a 

poveștii lui fantastice în Statul Unic. 

Cu o acțiune plasată într-un viitor 

postapocaliptic, cartea descrie viața din 

interiorul unui stat în care identitățile 

sunt păstrate doar simbolic, iar 

oamenii-numere, după cum sunt 

numiți-au datoria de a se supune 

Binefăcătorului, un lider suprem ce 

controlează și supraveghează 

activitatea Statului sau Matematician 

renumit, D-503 lucrează la proiectarea 
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unei mașinării numite Integral, menită 

să ducă lumea pe alte planete. 

Întâmplător, D-503 o cunoaște pe I-

303,o femeie diferită de toți ceilalți 

oameni pe care îi știe. D-503 este uimit 

de rigiditatea cu care I-303 respinge 

cererile absurde ale regimului aflat la 

conducere, ca mai apoi să îi dezvăluie 

lui D-503 faptul că face parte din 

gruparea MEFI, care complotează în 

secret pentru răsturnarea conducerii. 

D-503 se îndrăgostește de femeia 

care îl atrage în mrejele sale și curând 

începe să aibă vise-considerate semne 

sigure ale degradării mintale. Dar 

lucrurile iau o întorsătură neașteptată 

atunci când I-303 este prinsă, acuzată 

de înșelăciune și torturată de liderii 

Statului-tortură la care asistă, deloc 

afectat, D-503, care, în urma unei 

operații pe creier, nu mai poate simți 

compasiune sau orice alt fel de 

sentimente. Cartea se încheie tragic, cu 

imaginile a două destine maltratate de 

regimul nemilos și de soarta lumii 

prinse în haosul postapocaliptic. Iubirea 

celor doi se stinge la fel de repede cum 

a început, iar D-503 rămâne doar cu 

vagi imagini despre ceea ce a simțit și 

trăit cândva. 

   Pe lângă povestea uimitoare 

petrecută într-un univers îndepărtat, 

cartea descrie, în puținele pagini pe 

care le are, și mentalitățile lumii de 

atunci, foarte asemănătoare cu cele de 

azi. Oamenii nu aveau identități fixe, ci 

doar  apelative date simbolic de un stat 

ce voia să își păstreze în umbră 

populația, menită să își servească liderii 

fără a se opune. Așadar, pericolul 

dezrădăcinării apare în cazul locuitorii 

Statului Unic, care nu știu de unde 

pleacă și, analog, unde vor să ajungă. 

Nu le pasă de faptul că nu sunt 

prizonieri într-o lume în care evadarea 

se plătește cu viața, iar stăpânii 

propriilor vieți nu sunt ei, ci 

conducătorii Statului și, bineînțeles, 

Binefăcătorul, menit să aducă în viețile 

tuturor o fericire matematic-infailibilă, 

una deplină și indispensabilă. Situația 

din carte este foarte asemănătoare cu 

cea din viața reală, unde identitatea 

digitală este cea mai importantă, și la 

îndemâna oricui este destul de instruit 

să o acceseze.  

Și chiar dacă nu ne dăm seama, 

suntem controlați și manipulați de 

tehnologia care evoluează de la o zi la 

alta, și care face parte, indirect poate, 

din viețile tuturor. Omul fără identitate 

este un om fără valoare în cadrul unei 

societăți, deoarece, neavând o identitate 

bine definită, nu va avea nici putere de 

afirmare sau de exprimare a opiniei 

într-un spațiu public, unde contează 

foarte mult cine este de fapt. 

   De-a lungul anilor, omenirea a 

suferit tot felul de schimbări, iar 

mentalitățile s-au modificat foarte mult 

și au afectat evoluția planetei în cursul 

a milioane de ani. Anul acesta se 

sarbatoresc 100 de ani de la înființarea 

României ca și stat independent, iar 

acest lucru ar putea să ne facă să ne 

punem întrebări cu privire la starea 

lumii în acest moment. Erau lucrurile 

acum 100 de ani ca în zilele noasatre? 

Categoric, nu. 
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În primul rând, tehnologia a 

evoluat enorm; dacă acum 100 de ani, 

în România existau resurse extrem de 

limitate care permiteau informarea 

digitală și comunicarea (telefoane în 

general; computerele apar la jumătatea 

secolului XX), acum țara noastră ocupa 

locul 5 în clasamentul mondial al 

vitezei internetului, potrivit companiei 

de analiză de date Cable. Și rata 

accesărilor rețelelor online crește 

considerabil de la o zi la alta, cu toate 

că România nu este o țară prea 

dezvoltată. Însă și multe dintre valorile 

morale ale omenirii s-au schimbat, 

întrucât acum accentul  este pus pe 

avuțiile materiale ale unei persoane, 

care o ajută să ocupe un loc fruntaș în 

societate și în viziunea semenilor 

acesteia. Deviza ,,A fi, nu a avea’’ nu 

mai este de mult timp un lucru apreciat 

de majoritatea oamenilor, deoarece în 

era vitezei și a apropierii didgitale, 

mulți oameni s-au îndepărtat de la ceea 

ce este cu adevărat important în viețile 

lor. 

   Așadar, invit pe oricine este 

interesat  să descopere o lume ireală, 

fantastică,să citeasca romanul ,,Noi’’, 

care împletește într-o poveste fantastică 

atât mentalitățile unei lumi conduse de 

un regim defect, cât și viziuni asupra 

viitorului nu foarte indepărtat care ne 

așteaptă, și care ne poate fi potrivnic 

dacă alegerile pe care le vom face nu 

vor fi unele corecte. 

,,Mâine voi fi ceea ce am ales 

astăzi să fiu’’       James Joyce 

 

   Alexandra Ștefan, clasa a VIII-a A 

 

                                             

Invitație la lectură 
 

 

Gabriel Liiceanu  - Așteptând o 

altă omenire, Editura Humanitas, 

București 

 

La sfârșitul lunii noiembrie a anului 

2018, a avut loc Târgul de carte 

Gaudeamus, în cadrul căruia s-a lansat 

și volumul lui Gabriel Liiceanu - 

Așteptând o altă omenire. 

Paginile cărții pledează pentru 

înțelegerea a tot ceea ce trăim, pentru 

că am fost înzestrați de Dumnezeu cu 

rațiune ca să viețuim ca buni muritori 

(Un îndreptar al bunului muritor – 

Cuvânt înainte). Studiul abundă în 

citate și trimiteri din operele anticilor, 

filozofilor și scriitorilor din toate 

timpurile. Discursul, însă, nu este greoi, 

ci un agreabil dialog între autor și 

cititor despre noi, oamenii, așa cum 

suntem deocamdată ( Așteptând o altă 

omenire, p.19). 

Suprema îndatorire a ființei umane 

ar fi să înțeleagă lumea cu mintea ei. 

Alexandru Dragomir a fost, în perioada 

1942-1943, doctorand al lui Heidegger 

la Freiburg (Introducere în metafizică). 

Când studenții nu găseau un răspuns la 

o întrebare, Heidegger se uita la 

Dragomir și zicea: Was sagen die 

Lateiner? (Să auzim ce zice latinul!). 

După 1947, Dragomir a fost sudor, apoi 

economist, ca să i se piardă urma. 

Dragomir era singura voce de care 
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Noica ținea seama, când voia sa afle 

adevărul despre cele așternute pe 

hârtie, înainte de publicare. Cita pe de 

rost din filozofii greci și germani, cu 

trimitere la pagină. În 1990 i-a spus lui 

Gabriel Liiceanu (Dragomir a murit în 

2002) că datoria față de oameni începe 

cu datoria față de tine însuți, să nu mori 

bou (op. cit. p. 39-54), adică să nu devii 

manipulabil din cauza ignoranței. 

Capitolul Pâinea vieții se referă la 

creștinism și la hrana spirituală pe care  

ne-o dăruiește credința, căci frumusețea 

morală va salva lumea. În romanul 

Idiotul al lui Dostoievski, unul dintre 

personaje, Ferdișcenko, le propune 

celor strânși, într-o seară, în casa 

Nastasiei Filippora un petit jeu. Fiecare 

dintre invitați trebuia să povestească cu 

glas tare ce considera că a fost cea mai 

urâtă faptă din viața sa (Față în față cu 

răul făcut, p 111 - 127). Ticăloșiile 

proprii sunt ținute în frâu de o 

conștiință evaluatoare, de aici frica de 

Dumnezeu și buna-cuviință. 

În Balamucul erotic. Dezordinea 

intimului (p. 151 - 160), semnificativă 

este atitudinea unor intelectuali de 

marcă: Madame de Staël, Benjamin 

Constant, Shelley, Freud, beți de 

superioritatea spiritului lor, considerau 

că, trăind fără urmă de scrupul și 

moralitate, dădeau tonul pentru o altă 

măsură a omenirii. 

Ultimele trei capitole ale cărții 

(Sicofanții. Abjecția în spațiul public, 

Mercenarii conștiinței, Valiza  lui N. 

Steinhardt) aduc în discuție rolul 

turnătorului intelectual în epoca 

ororilor comuniste și poziția victimelor 

securității. Finalul studiului se 

concentrează asupra  Jurnalului 

fericirii a lui N. Steinhardt,  cartea cu 

densitate esențială maximă din cultura 

română (p. 232), ce are în centru 

conceptul de caracter. 

Concluzia pare formulată simplist, 

dar are semnificații durabile și 

esențiale: cea mai grea și mai utilă 

îndeletnicire este meseria de om în 

lume. Practicând-o zi de zi, ființa 

umană poate ajunge la acel grad de 

spiritualizare a cărnii, încât să câștige 

în disputa cu cel mai teribil instinct, 

instinctul fricii.  

                                                                                                

Prof. dr. Teodora Bentz  
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Interviu cu fostul 

profesor de istorie al      

Colegiului National  

„Al. I. Cuza” -  Nicolae 

Marcel 

 

Istoria înregistrează semnele trecerii 

oamenilor de onoare 

 

În acest articol vom prezenta  bucuria 

de a cunoaște un fost profesor de la 

Colegiul National ,,Al. I. Cuza”, liceul 

unde învățăm și noi, un om deplin care 

a știut să încarce existența cu sens. 

Este un om foarte calm, deplin. 

Urmează să vă împărtășim 

răspunsurile domnului  profesor la 

întrebările pe care i le-am adresat: 

1.Marina:  Dacă  aţi fi din nou la 

început de drum aţi alege să fiţi tot 

profesor de istorie?  

Nicolaie Maricel : Am avut privilegiul 

de a fi profesor , pe atunci la cel mai 

bun liceu din judeţ. Elevi foarte 

inteligenţi, respectuoși şi chiar 

pasionati de istorie. Ca dovadă, 

prezenţa lor la olimpiadele naționale 

unde au obţinut rezultate bune, 

începând cu premiul I absolut, I, III, 

III, foarte multe menţiuni. În 2 rânduri, 

echipajul format din majoritatea 

elevilor mei, a situat judeţul de 2 ori pe 

primul loc. Cu astfel de satisfacţii aş 

putea spune că nu am regretat cariera 

de profesor şi poate aş  proceda la fel 

în alegerea profesiei.  

2.Camelia:Când și unde v-ați început 

cariera didactică ?  

 Nicolae Marcel: Prima repartiție a 

fost la liceul din Berești, județul Galați, 

unde am funcționat 2 ani, după care 

am venit la liceul Cuza, azi Colegiu 

Național, unde am funcționat tot restul 

carierei. Nu am acceptat nicio funcție 

care mă îndepărta de la catedră, 

pentru că cea mai mare satisfacție a 

mea era când intram în clasă, când 

predam (când transmiteam cunoștințele 

de istorie pe care m-am străduit să le 

prezint în modul cel mai accesibil 

pentru elevi )   

     Timp de 42 de ani, cariera mea 

didactică s-a confundat cu activitatea 

și succesele licelui.   

 3.Marina: De ce ați ales Colegiul 

Național “Al. I. Cuza”?  

 Nicolae Marcel: Eu am terminat liceul 

la Unirea. Îmi era mai greu să îmi  

desfășor ativitatea așa cum îmi 

odoream eu alături de foștii mei 

profesori. M-aș fi considerat intimidat 

și cred că nu aș fi putut avea aceeași 

personalitate la care țin foarte mult.    

4.Camelia: Ce vă lipsește cel mai 

mult din perioada în care ați fost 

profesor la Colegiul Național ,,Al. I. 

Cuza”?  
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 Nicolae Marcel: Îmi lipsesc elevii, 

dialogurile cu ei. În prezența lor, în 

față clasei, am simțit întotdeauna că 

este vocația mea, iar ca profesor și în 

orice profesie, dacă nu ai vocație 

(vocatio=chemare), dacă nu ești 

chemat pentru profesia pe care ți-ai 

ales-o, atunci și viață este mai grea. 

Vechii greci numeau transmiterea 

cunoștințelor către elevi ,,paideia". În 

secolul fanariot, sec XVIII, grecii au 

înființat în principate școli, iar pentru 

transmiterea cunoștințelor foloseau 

cuvântul ,,pedeva". În greaca modernă 

înseamnă "a chinui" pe cineva. 

Singurul cuvânt cu rădăcină in pedeva, 

în limba română este ,,pedeapsă" adică 

,,a pedepsi", ,,a învăța minte", de aici 

reticența elevilor față de învățătură, în 

general. Aici este măiestria unui 

profesor de a-și face obiectul plăcut 

încât elevii să participe activ la oră, să 

fie atrași, pasionați chiar.  

5.Marina: Ce metode ați aplicat că 

elevii dumneavoastră să înțelegă ceea 

ce predați? 

Nicolae Marcel: Predarea este o 

adevărată măiestrie pentru un 

profesor. Este extrem de importantă 

modalitatea prin care profesorul poate 

să stăpânească clasă, să trezească 

interesul elevilor, făcând orele 

atractive, în cazul istoriei, cu o glumă, 

legende, episoade din viața 

personajelor istorice.  

 Pe elev poți să-l obligi să fie atent 

folosind așa numită ,,pedagogia 

neagră". Din literatura cunoștinței sunt 

multe exemple de învățători care 

foloseau violența fizică sau verbală. 

Uneori cu urmări mai profunde pentru 

elevi. Mereu am considerat ca dacă 

vrei să fii respectat,trebuie să respecți 

și tu.  

 Mereu am considerat că o anumită 

atitudine difronă față de obiectul pe 

care-l predai poate fi cauza ,că pe elev 

nu îl interesează obiectul, nu-i place de 

tine că profesor, și în situația în care 

consideri că se întâmplă așa ceva îți 

revizuiești  metodele de predare.  

6.Camelia: De-a lungul anilor v-au 

trecut prin mână numeroase 

generații de elevi. Puteți să ne dați 

câteva nume cu care vă mândriți că 

le-ați fost profesor? 

 Nicolae Marcel: Sunt extrem de multe 

exemple și dacă aș spune câteva nume 

ar fi o mare nedreptate pentru ceilalți. 

Așa că îmi exprim tot respectul față de 

elevii liceului în față cărora am avut 

onoarea să predau istoria și să-mi 

exprim toată admirația.  

 La întâlnirile de revedere ale  

promoțiilor rămâi impresionat și 

satisfăcut să vezi că toată munca pe 

care ai desfășurat-o  în școală s-a 

materializat în profesiunile cele mai 

diferite în care foștii noștri elevi își 

desfășoară activitatea  

7. Marina: Ce le-ați sugera 

profesorilor de istorie din noua 

generație?  

 Nicolae Marcel: Să predea istoria cu 
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pasiune și convingerea că elevii pot fi 

pasionați de exemplele marilor 

personalități de istorie, încât este greu 

de imaginat că istoria nu poate deveni 

un obiect atractiv pentru elevi.  

 8.Marina: Puteți să ne vorbiți despre 

un moment dificil din cariera 

dumneavoastră de profesor?  

  Nicolae Marcel: Momentul dificil din 

cariera mea de profesor a fost atunci 

când mi s-a încheiat misiunea mea de 

dascăl. M-am despărțit cu multe 

regrete de școală, dar și cu 

certitudinea că mi-am făcut datoria.  

 9.Camelia: Care credeți că este cea 

mai mare greșeală din istorie?   

 Nicolae Marcel: Cea mai mare 

greșeală din istorie este că nu e folosită 

istoria ca învățătură pentru oamenii 

care sunt factori de decizie. Pentru ca 

să fie evitate momentele dramatice din 

istoria popoarelor din care au căzut 

victim milioane de oameni nevinovați 

pentru  a satisface orgoliile unor 

personaje care au pus pe prim- plan 

ambițiile personale, dorințele lor de a 

stăpâni popoarele în mod autoritar, de 

a stăpâni lumea.  

 Reporterii: Ne pare foarte bine că am 

avut ocazia de a vă cunoaște personal 

și ne bucurăm foarte mult că ați 

acceptat să răspundeți la niște 

întrebări! Ne-a făcut plăcere să vă 

cunoaștem!  

 Nicolae Marcel: Și mie mi-a făcut 

plăcere să văd noile generații de copii 

cu atâta pasiune și dorință de 

conoaștere, mi-a făcut mare plăcere să 

vă cunosc. 
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Parfum de femeie… sau 

despre frumusețea unui 

zâmbet de neuitat                                                             

In magistrae memoriam, 

Rodica Muntenescu 

                          

Anul 1989 ne privea încă, 

precum un Ianus bifrons, amenințător 

pe de-o parte, surâzător dinspre limita 

cu viitorul. Îi simțeam răsuflarea în 

ceafă și voiam să ne îndepărtăm cât mai 

repede de ceea ce fusese trecutul 

nostru, mai ales că, dincolo de prag, 

întrevedeam ceva despre care  numai în 

cărți citisem , intuiam că s-ar putea să 

existe cu-adevărat, ne doream mai mult 

decât orice altceva…libertatea. Eram 

deja în 1990, dar știam oarecum că anul 

din urmă, cu fețele lui de carnaval, avea 

să ne însoțească încă, să ne bântuie, să 

ne mire…așa cum încă o mai face și 

astăzi. 

Liceul ,, Al I Cuza ” s-a 

transformat atunci în liceu exclusiv 

teoretic. Și-a schimbat ,ca toată lumea  

dealtfel, orientarea strict științifică și a 

adoptat , cu arme și bagaje, profilul 

uman- ceea ce însemna și o garnitură 

de profesori nou-nouți, gata să 

slujească Umanioarele proaspăt apărute 

pe fața pământului cuzist. În cancelarie 

au apărut chipuri …altfel, aduse parcă 

de nevoia noastră de a trăi in mod real 

schimbarea promisă . Nu doar că noii 

profesori erau considerabil mai tineri 

decât clasicii liceului, dar fețele pe care 

le vânam avizi de pe holul de lângă 

cancelarie erau zâmbitoare, 

relaxate,prietenoase. Dispăruse parcă 

vechea „distanță” oficială , de multe ori 

jucată doar din obligația 

regulamentului; simțeam că acești 

oameni chiar veniseră pentru noi, voiau 

să ne cunoască, ne tratau cu eleganță și 

empatie, se uitau in mod real in ochii 

noștri când ne salutam , în școală sau 

aiurea … 

Ne gândeam cu groază, clasă de 

filologie fiind, la așteptările pe care 

profesorii de limbi străine le vor avea 

de la noi.Și dacă la franceză urma să ne 

înâlnim cu aceeași d-ră Gurguță, pe 

care unii dintre noi o avuseserăm chiar 

dirigintă la matematică-fizică, la 

engleză se intrevedea apariția unei 

doamne noi, cu liceul făcut în București 

și cu pretenții pe măsură… Nu mică ne-

a fost mirarea când în clasă , la ora de 

engleză, a apărut un zâmbet  calm, 

încrezător și cercetător totodată, 

purtător de catalog și de ținută 

magistrală, adevărat, dar cine se mai 

uita la elementele formale?! D-na 

Muntenescu ne-a privit cu niște ochi 

…atât de vii și infinit de blânzi, încât 

toate accesoriile rolului  pe care-l 

așteptam ,s-au evaporat brusc și….nu 

le-am mai perceput niciodată , din acea 

zi până la sfârșitul clasei a XII-a. D-na 

Muntenescu nu știa să fie decât 

prietenul , sfătuitorul, mentorul …cel 

mai non-formal profesor din cei pe care 

Revoluția din decembrie ni-i făcuse 

cadou ,o apariție neobișnuită în peisajul 

destul de ”dur” al unei cancelarii cu 

reputația unei exigențe …desăvârșite. 
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Rodica Muntenescu era un om 

…întreg, exact acel gen de umanitate 

tot mai greu de întâlnit astăzi.Nu putem 

vorbi de profesorul de engleză separat 

de omul privat, de colegul de cancelarie 

sau de …partenerul de conversație la o 

cafea; era aceeași, egală cu sine, cu 

aceleași pretenții (de la propria 

persoană, in primul rând), la fel de 

atentă în căutarea sinonimului perfect 

pentru un termen, fie că eram într-o 

discuție pe hol, fie că ne aflam la   

clasă, la oră, in ”scenariul didactic”. 

Personalitate deplină, rotundă, nu purta 

măști pentru  situații diferite, avea 

oroare de ”scenariile” de toate felurile, 

nu accepta roluri, mai ales din cele 

menite să facă spectacol socio-

profesional. Educată în anii ”buni” ai 

României comuniste , în mediul 

cultural al Bucureștiului de dinainte de 

anii ”80, Rodica Muntenescu avea un 

foarte dezvoltat simț al ridicolului, 

chiar hipertrofiat, ceea ce o făcea să fie 

cu asupra de măsură rezervată, atentă, 

retrasă aproape …era din specia celor 

care, vorba lui Caragiale, ”simț enorm 

si văz monstruos”, dar nu spun, nu 

critică, nu deranjează.Asta nu înseamnă 

că nu avea, ca orice împătimit al tuturor 

formelor de cultură de raftul întâi, o 

neasemuită placere a vorbei, balcanică 

în formă, englezească în fond-un 

amestec care-i dădea o notă aparte, de 

rafinament și distincție. Puteam sta ore 

întregi la…cele mai spumoase taclale, 

într-o manieră care l-ar fi putut face 

invidios pe orice împătimit al 

cuvântului bine potrivit;…simțem ca pe 

o sărbătoare orice ”banchet” al 

dialogului cu dumneaei, mai ales atunci 

când subiectul era unul din cele care 

zăceau nespuse de multă vreme…și 

atunci, intr-o întâlnire a privirilor care 

căutau aceeași definiție ad hoc, ideea 

țâșnea deodată, articulată inedit, de 

parcă fusese ani la rând șlefuită in 

mintea ambilor vorbitori. Se bucura ca 

un copil –” Asta e! Vezi, de-asta…” și 

de-aici încolo orice comparație, 

analogie, trimitere erau posibile, ideile 

zburau de-ți venea să le prinzi cu mâna, 

să nu se ducă in țara ideilor care nu se 

mai întorc…așa cum ea însăși a plecat, 

făra să ne lase s-o mai păstrăm , încă 

puțin măcar… 

 
N-am văzut un om mai imperial, 

indiferent față de tot ce înseamnă 

onoruri, distincții, laude, diplome, 

puncte…era străină în chip natural de 

orice formă de parvenire, de  cocoțare 

la modă pe scara atât de strâmbă a 

societății noastre proaspăt 

democratizate, era oripilată de formele 
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fără fond pe care libertatea prost 

înțeleasă le-a scos la lumină ca pe niște 

excrescențe imunde și le-a etalat ca pe 

niște realități dezirabile (toate 

implicitele aprecieri îi aparțin , 

evident).De la starea de așteptare din 

anii ”90, că tot ce e mai bun trebuie să 

ni se întâmple și nouă, că vom trăi , cat 

de curând, ca la Paris;de la efervescența 

cu care vâna orice apariție de carte 

îndelung râvnită și bucuria copilărească 

cu care ne împărtășea izbâda achiziției; 

de la pasiune cu care comenta ”Piața 

Universității” și felul total de a se 

implica , la nivel ideatic , in realitățile 

politice ale zilei (acele zile, care încă 

păreau făcute de noi) ;de la speranța că 

nu se poate să nu  fie decât mult mai 

bine, Rodica Muntenescu ajunsese, ca 

mulți dintre noi, să constate maladia 

unei alte forme de colectivizare forțată, 

mascată de fețele mai noi ale unui 

Occident pe care ea îl așteptase altfel, 

ca în cărțile bune și nu așa…golit de 

orice fel de consistență , de orice boare 

de farmec… 

D-na Muntenescu era profesorul 

generos care te trimitea la surse, la 

cărțile pe care ea insăși le citise in liceu 

sau facultate,la numele mari din 

literaturile în care se simțea ca peștele 

în apă.Fără să fie neapărat un erudit, 

era un om extrem de cultivat în sensul 

cel mai etimologic al cuvântului-adică 

șlefuit, cizelat, capabil să facă propriile 

diferențe de valoare în orice zonă de 

interes, și nu doar cultural. Era 

exemplul autentic al faptului că 

literatura nu ”servește” doar plăcerii 

estetice sau, în acest caz, profesiei, ci 

că  te ajută să cerni realitățile, oamenii, 

să intuiești originalul și să-l separi de 

fals, sa eviți kitsch-ul, să nu-l lași să se 

propie de tine, să te ferești…măcar la 

nivel de idee.Literatura, cultura 

umanistă în general, dar și un fond 

aparte, de copil …copiăros,îi pastrase 

intactă capacitatea de a se mira în fața 

frumosului (în sensul total al 

cuvântului, adică de perfecțiune în 

orice domeniu). Nu pot descrie felul in 

care , în ciuda realităților vane din jur, 

d-na Muntenescu găsea ”picătura de 

aur”, ceva-ul acela care o…extazia, o 

făcea trăiască bucuria esențială și s-o 

împărtășească …ochii îi sclipeau, pur și 

simplu, zâmbetul părea că îmbrățișează 

tot universal când, întâplător, mai găsea 

un om , un autor, un elev, o carte….nu 

conta ce, care să fie autentic, valoros, 

real…Era o căutătoare de ”povești” 

bine spuse, cu talc, de 

”narațiuni”esențiale, articulate, din care 

să ne mai putem hrăni încă puțin, ca o 

formă,pe cât de subiectivă pe atât de 

vitală, de rezistență la hidoșenia 

”telenovelelor” din jur.Dacă ar fi s-o 

desenez ca personaj, mi-aș imagina-o 

in ”Povestirile Orientale” ale 

Margueritei Yourcenar; in acele proze 

diafane, subtile, fermecătoare in care 

personajele pot dispărea în propriile lor 

tablouri ca manieră salvatoare de la o 

realitate abuzivă, anostă, atroce…Era 

unul dintre autorii ei preferați și nu 

contenea să se mire bucuroasă ori de 

câte ori găsea noi sensuri  in cărțile 

vechi, certificări ale” ideii generale” cu 

care literatura este înzestrată  și care fac 

parte, inevitabil, din realitatea cea mai 
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reală. D-na Muntenescu nu renunțase la 

căutarea ”formelor perfecte”, dar nu 

prea mai înțelea unde să le 

caute…sperase, ca noi toți, că s-ar fi 

putut oarecum întruchipa și în viața de 

zi cu zi , măcar atât cât citisem noi că 

existau în Perioada Interbelică( era o 

impatimită admiratoare a tot ceea ce 

această vreme însemnase pentru 

România). Pe de altă parte, devenise 

conștientă că valorile s-au alterat peste 

tot, că Occidentul e pe cale să-și piardă 

esența, că lumea se schimbă, dar nu în 

bine…și atunci, fără gesturi 

spectaculoase, se resemnase în ultima 

perioadă, considera că , orice-am face 

,suntem totuși ”sub vremi” ; și chiar 

dacă nu putem să nu ne întrebăm ”Ou 

sont les neiges …”, întrebarea nu va 

aduce nicio ”zăpadă”înapoi, va fi de 

dragul comunicării , al frumuseții 

spunerii, acea spunere pe care acest om 

îl valoriza în cel mai înalt și personal 

mod cu putință. D-na Muntenescu avea 

puterea , magia defapt, de a-l face 

deștept pe cel cu care vorbea, de a-i da 

senzația că e cineva…niciodată elevul 

dumneaei, cel cu care intra în dialog, 

nu se simțea ”doar” elev, ci partenerul 

unui schimb de idei cu drepturi depline. 

Actul pedagogic se făcea ca o formă de 

împărtășire a unor experiențe întregi, 

grațioase, desăvârșite  - nu simțeai că 

înveți ceva, ci doar că ai mai trăit ceva, 

aparte, inimitabil.    De 

aceea, cred că ”lecțiile” d-nei 

Muntenescu erau , pentru noi, întâlniri 

esențiale din care învățam făra să 

realizăm că o facem, printr-un transfer 

autentic de emoție formatoare. N-aș 

putea să spun ce făcea la ore , dar aș 

putea să povestesc ore în șir cum era, 

cum fraza, cum alegea cuvântul, prin 

încercări menite să ne dezvăluie nouă, 

”amicilor” din clasă, traseul sinuos al 

gândirii unui om care aleargă după 

sensuri perfecte, unice, adecvate 

contextului.Simțeam , în spatele 

ușurinței cu care mânuia ”lecția”, o 

practică indelungată, corectă, o știință 

de carte căpătată de la cei mai buni 

(absolvise in București un liceu cu 

predare în limba engleză, dincolo de 

studiile universitare) , o seriozitate pe 

care blândețea și bunul simț absolut cu 

care era înzestrată o făceau să pară, în 

ochii mai puțin cunoscători, indulgență  

și acceptare-nimic mai fals. D-na M era 

de o intransigență științifică 

manifestată însă în forme subtile, 

disimulate, care să nu rănească 

învățăcelul, ci doar să-l ridice din 

necunoaștere…și unora le putea părea 

excesiv de îngăduitoare. Culmea e că 

nu îngăduia deloc prostia, aroganța 

nefondată ( ba chiar devenea dură, 

sarcastică, se supăra foarte rău), 

lingușeala, neînvățarea unui minimum 

de cunoștințe…nu accepta lenea 

împinsă peste o formă acceptabilă de 

boemă și bun gust, nu înțelegea să nu-ți 

faci datoria, intra în conceptul de 

onoare, punct cardinal al acestei 

personalități rarisime. 

Aș fi vrut , inițial, să scriu o 

poveste despre ”personajul” feminin 

prin excelență, principal oriunde s-ar fi 

aflat(în chip real), pozitiv în orice 

împrejurare, demn,  indiferent de 

indignitatea lumii înconjurătoare , bun 
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la suflet în ciuda răutăților tot mai la 

modă în ultima vreme…Dar am realizat 

că d-na Muntenescu, in ciuda vârtejului 

final care a luat-o cu el, nu adună 

acțiuni spectaculoase în jur ( și chiar 

dacă mă repet, refuzul spectacolului era 

un laitmotiv al conceptului ei de viață), 

nu construiește o narațiune care să te 

lase cu gura căscată.În schimb , din 

firescul și naturalețea felului de-a fi, 

din grația cu care a traversat această 

lume, din bucuria surâsului cu care își 

întâlnea semenii , oricare vor fi fost ei, 

aș putea țese o tapiserie  cu detalii 

infinite, cu niște culori arămii, calde , 

dintr-o mătase rară, adusă de departe și 

împletită in chipul cel mai familiar cu 

putință…ca să nu bulverseze privitorul, 

ci doar să-l uimească puțin, să-l facă să 

nu uite. O tapiserie a neuitării 

semenilor, prietenilor , colegilor de 

cancelarie, a elevilor de peste tot, a 

celor care s-au încălzit în treacăt la 

flacăra jucăușă din privirea acestui om 

de o bunătate religiosă în adevăratul 

sens al cuvântului. Poate nu 

întâmplător, ultima carte despre care 

am vorbit a fost cea despre ”Parabolele 

lui IIsus” în interpretarea  lui Andrei 

Pleșu…și-ar fi dorit să știe mai mult 

dintr-o zonă pe care nu o explorase încă 

, dar pe care o simțea copleșitor de 

importantă .Delicatețea cu care privea 

însă lucrurile …mari, au făcut-o să 

înârzie puțin, iar timpul s-a dovedit a fi 

cumplit de neînțelegător. A plecat cu 

dorința de-a ști mai mult despre cele ce 

nu se văd și poate că asta a făcut-o să 

interupă comunicarea cu noi în final , 

ne acordase destul timp , se spuseseră 

toate cuvintele, trebuia să fie ceva mult 

mai important Dincolo…Și, cum era 

foarte curioasă, curioasă ca un copil 

care-și caută tovarășul de joacă, a 

plecat să vadă ce s-o fi acunzând acolo 

unde nici gândul nu poate gândi.  

Nouă ne-a rămas ”A scent of a 

woman” pe care doar neprivirea lui Al 

Pacino( din filmul de care era mereu 

impresionată) îl putea” vedea”, într-o 

realitate mai reală decât cea pe care o 

percepem noi, mergând mai mereu cu 

ochii închiși. Și cât de mult ne-am dori 

și acum să ne povestească , cu detalii 

spumoase, cum e în lumea Cuvântului 

Absolut…. 

 

Magna cum deferentia, 

Prof. Sorina Milea (fostă elevă) 
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CENTRUL CULTURAL „Al. I. CUZA” 
 

În cadrul acestui Centru, al cărui coordonator este prof. Ionuț Țandără sunt 

propuse ateliere de practici culturale și artistice destinate elevilor cu vârste cuprinse 

între 11 și 18 ani (clasele V-XII). Activitățile culturale, creative și artistice sunt 

organizate sub formă de cluburi, într-o ambianță convivială, călduroasă, unde 

participanții pot găsi plăcerea de a se dezvolta. Spațiul creat pentru toate acestea este 

unul nou renovat, personalizat, unde modernul se împletește în mod armonios cu 

tradiționalul. (Corpul C - Rarincescu – sala A7 și holul de la intrare) CLUBUL DE 

DANS – coordonator prof. Țandără Ionuț, colaboratori coregrafi profesioniști Elevii 

își dau întâlnire cu dansul prin descoperirea spațiului, ritmului, corpului, mișcării și a 

ascultării muzicii. Un club unde elevul descoperă, prin propria sa analiză și 

experiență, tot ceea ce creează dansul. Se vor învăța coregrafii în care tehnicile și 

evoluția în spațiu sunt reunite explorând diverse genuri muzicale. CLUBUL DE 

ARTE VIZUALE – coordonator prof. Opaiț Ovidiu Octavian Acest club permite 

elevilor să-și exprime creativitatea, potențându-și în acest mod simțul observației. 

Aceștia vor învăța tehnici de bază ale picturii (guașă, ulei, acrilic, acuarelă, cerneală 

de China) și ale desenului (creion, cariocă, colaj, grafică, matriță, pastel, cărbune), 

bazându-se pe operă de artist sau pe subiecte de actualitate. Elevii vor putea să picteze 

sau să deseneze la alegere după natură, un subiect propus la fiecare întâlnire ori după o 

fotografie selecționată. Sfaturile, metodele de lucru și tehnicile vor fi adaptate în 

funcție de nivelul fiecărui participant. CLUBUL DE MUZICĂ – coordonatori prof. 

Dumitrache Mitrița, prof. Țandără Ionuț, prof. Roșca Silviu Iulian, colaborator prof. 

de canto Marin Teodor Are ca principal obiectiv promovarea valorilor umane prin 

intermediul artei muzicale. Vom căuta frumusețea lăuntrică, talentul fiecărui elev în 

parte, dezvoltarea eficientă a metodelor de lucru pentru dezvoltarea abilităților 

muzicale pe trei segmente: interpretare vocală, instrument și interpretare corală. 

CLUBUL DE FOTOGRAFIE ȘI CINEMATOGRAFIE – coordonator prof. 

Săndulescu Andreea, colaboratori Foto Răduc, Foto Coman Ionuț, student Grigoriu 

Alessandro, student Porumboiu Edward. ”Înainte să fie un limbaj, fotografia este artă. 

Înainte să fie artă, fotografia este un meșteșug. Înainte să fie un meșteșug, fotografia 

este fizică, mecanică, optică, chimie, electronică, informatică, atitudine, comunicare, 

orientare. Înainte să fie toate acestea, fotografia este pasiune. ” Clubul se adresează 

elevilor care vor să învețe să exploateze valențele expresive ale fotografiei, îndeosebi 

prin abordare și tehnică de fotografiere. De asemenea vor surprinde momente 

deosebite cu ocazia evenimentelor desfășurate în colegiu. Scopul acestui club este și 

acela de a ajuta elevii să devină spectatori educați de cinema. Cu puțină răbdare, elevii 

noștri vor putea deprinde ceea ce se numește discernământ cinematografic, adică acel 

bagaj de cunoștințe care să le permită să deosebească un film bun de unul prost. 
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Pentru că dincolo de subiectivitate, filmul, ca orice altă formă de artă, se poate judeca 

după anumite criterii valorice. Vor învăța să fie mai pretențioși cu filmele pe care le 

văd, vor aprecia la adevărata lui valoare un film bun și vor putea amenda cu mai multă 

ușurință și dezinvoltură clișeele, adică formulele standardizate prin care un cineast 

leneș o ia pe scurtătură în încercarea de a impresiona. Așadar, nu vor mai cădea în 

capcanele cinematografice și se vor bucura cu atât mai mult atunci când vor constata 

că se află în fața unui film puternic, convingător și autentic. 
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CUZIŞTI IMPLICAŢI ÎN PROIECTE INTERNAŢIONALE 

ERASMUS+ 
 

Profesor coordonator:  Camelia Elena Mereuţă 

YOUTH EXCHANGE 

1. „UNDERSTANDING THE BEATS ” - Volongo, PORTUGALIA 

 23 – 29.03.2016 

 

 
 

2. „EMBRACING EUROPEAN CULTURAL DIVERSITY” - Focşani,  ROMÂNIA 

 4 – 10.09.2016   
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3. „EMBRACING EUROPEAN CULTURAL DIVERSITY”-  Nurmes, FINLANDA 

 24.07 - 02.08.2017 

 

 
 

4.  „THE BIG DEAL” - Daugirdiskes, LITUANIA 

 26.04 – 05.05.2018  

 

 
 

5. „EARNING SKILZ” -  Nurmes, FINLANDA 

 28.08 – 04.09.2018  
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6. „EARNING SKILZ” -  Focşani, ROMÂNIA 

 16.10 – 23.10.2018  

 

 
 

MOBILITY FOR YOUTH WORKER   

 7. Seminarul  „CITIZEN FOR TOLERANCE IN SHORT FILMS” - La Rochelle, FRANŢA 

 24 – 28.10.2017 
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SNAC - Strategia Națională de Ajutor Comunitar 2017-2018-CNAIC 

 

Proiectul Bătrânețea și sărăcia nu sunt boli (dedicat bătrânilor de la  Adăpostul Sfantul Gheorghe cel 

Nou, respectiv Adăpostul  Bahne din Focsani)  

 

 
 

Proiectul Prieteni peste timp ! (dedicat copiilor de la Centrul de Educație 

Incluzivă  Mihălceni) 

  

 

Cuza running team la maratonul copiilor în 2018 
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Echipa CNAIC a obținut in 2018 premiul ,,Școala de Chimie” 
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CLUB 24 
 

Numele Clubului Debate este inspirat de sărbătoarea elevilor cuzişti, Zilele Colegiului 

National ”Alexandru Ioan Cuza'' , desfăşurată an de an în data de 24 Ianuarie. 

Înfiinţarea Clubului Debate: 07.02.2007 

Profesorii coordonatori: prof. dr. Teodora Bentz, prof. dr. Livia Silvia Marcu și prof. 

Sorina Milea Sorina 

Rezultatele: 

 

An Concurs Premiu Elevi 

2018 
Olimpiada de argumentare tinerii 

dezbat – faza județeană 
Premiul I 

Belciu Ana-Maria, Drăgulean 

Irina, Gîrneață Vanessa 

2017 
Competiția Națională de dezbatere 

Karl-Popper – clasament individual 
Premiul I Bentz Teodor 

2017 
Competiția Națională de dezbatere 

Karl-Popper – clasament pe echipe 
Premiul II 

Bentz Teodor, Păun Andreea, 

Antonescu Daria 

2017 
Concursul Național de 

argumentare oratorică N. Iorga 
Premiul II Popescu Cătălina 

2017 
Concursul Național de 

argumentare oratorică N. Iorga 
Premiul III Toma Ștefan 

2017 
Concursul Național de 

argumentare oratorică N. Iorga 
Premiul III Pîrlog Ciprian 

2017 
Concursul Național de 

argumentare oratorică N. Iorga 
Premiul III Negoiță Ciprian 

2017 
Concursul Național de 

argumentare oratorică N. Iorga 
Mențiune Pora Laura 

2017 
Competiția Națională de debate, 

format KP, clasament pe echipe 
Premiul I Marcu Teodor 

2017 
Competiția Națională de debate, 

format KP, clasament pe echipe 
Premiul II Păun Andreea 

2017 
Competiția Națională de debate, 

format KP, clasament individual 
Premiul III Păun Andreea 

2017 

Olimpiada de dezbateri, argumentare 

și gândire logică Tinerii dezbat  - faza 

județeană – clasament pe echipe 

Premiul I 

Dan Maria, Fotache Maria, 

Aurică Alina 

2017 

Olimpiada de dezbateri, argumentare 

și gândire logică Tinerii dezbat  - faza 

județeană – clasament pe echipe 

Premiul III 

Păun Andreea, Bentz Teodor, 

Marcu Teodor 

2017 
Competiția Națională de debate – faza 

națională (format KP) 
Premiul I 

Marcu Teodor 

2017 
Competiția Națională de debate – faza 

națională (format KP) 

Premiul I, 

Premiul III  

Păun Andreea 
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Rezultate obținute de elevii CNAIC la olimpiade şi concursuri - 

etapele judeţene şi naţionale an școlar 2017-2018 

 

 

Nr. 

Crt. 

Olimpiada / Concursul Numele si 

prenumele 

elevului 

Premiul 

etapa 

judeteana 

Profesor 

indrumător 

Clasa Premiul la 

etapa 

naţională 

1.  Olimpiada de Lingvistică 

Solomon Marcus 

Dodoiu Tudor Premiul III Chelariu Silvia 

Ofelia 

XII A Mențiune 

2.  Olmpiada Stiințele 

Pământului 

Dodoiu Tudor Premiul I Poll Emilia, 

Maiereanu Alina, 

Dumitrache Ion, 

Hutanu Mariana 

XII A Premiul 

Special 

3.  Olimpiada de 

.Lb.Franceză 

Bratu Anca 

Mihaela 

Premiul I Coatu Constanta XII D Mențiune 

4.  Olimpiada de Chimie Amaricăi George 

Lucian 

Premiul II Maiereanu Alina VIII A Premiul II 

5.  Olimpiada de Chimie Preda Ana Maria Premiul I Maiereanu Alina IX A Mențiune 

specială 

6.  Olimpiada de Chimie Apreutesei 

Răzvan Adrian 

Premiul II Maiereanu Alina IX D Mențiune 

7.  Olimpiada de Chimie Stanciu Ioan 

Claudiu 

Premiul II Maiereanu Alina X C Mențiune 

8.  Olimpiada de Biologie Tăbăcaru Robert premiul I Badiu Niculina X D Premiul 

Special 

9.  Concurs naţional 

"'Vrânceanu Procopiu" 

Dodoiu Tudor  Poll Emilia, Uleanu 

Catalin 

XII A Premiul III 

10.  Concurs Național de 

Matematică Aplicată 

A.Haimovici 

Pătrășcanu 

Mihail 

Premiul I Bucur Mioara IX F Mențiune 

11.  Concurs naţional  de 

Chimie Magda Petrovanu 

Amaricai George  Maiereanu Alina VIIIA Premiul II 

12.  Concurs naţional  de 

Chimie Magda Petrovanu 

Preda Ana Maria  Maiereanu Alina IX A Premiul I 

13.  Concurs naţional  de 

Chimie Magda Petrovanu 

Constantin 

Andreea 

 Maiereanu Alina VIII B Premiul II 

14.  Concurs naţional  de 

Chimie Magda Petrovanu 

Apreutesei 

Razvan 

 Maiereanu Alina IX D Premiul I 

15.  Concurs naţional  de 

Chimie Magda Petrovanu 

Păun Andreea 

Oana 

 Ples Maria X A Premiul III 

16.  Concurs naţional  de 

Chimie Magda Petrovanu 

Miron Petrut  Maiereanu Alina X C Mențiune 

17.  Concurs naţional  de 

Chimie Magda Petrovanu 

Stanciu Ioan 

Claudiu 

 Maiereanu Alina X C Premiul II 

18.  Concurs naţional  de 

Chimie Magda Petrovanu 

Petrea Calin  Sandulescu Andreea X D Premiul III 

19.  Concurs naţional  de 

Chimie Magda Petrovanu 

Rotaru Mihai 

Bogdan 

 Sandulescu Andreea X D Premiul I 
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20.  Concurs naţional  de 

Chimie Magda Petrovanu 

Paise Malina  Maiereanu Alina XI C Mențiune 

21.  Concurs naţional  de 

Chimie Magda Petrovanu 

Ilinoiu Ionut 

Gabriel 

 Ples Maria XII C Premiul I 

22.  Concurs naţional  de 

Chimie Magda Petrovanu 

Constantin David  Ples Maria XIID Premiul I 

23.  Concurs naţional  de 

Chimie Magda Petrovanu 

Sandu Indra 

Alexandra 

 Ples Maria XII D Premiul II 

24.  Concurs naţional  de 

Chimie Magda Petrovanu 

Budisteanu Anna  Maiereanu Alina XI C Mențiune 

25.  Concurs naţional  de 

Chimie Magda Petrovanu 

Neagu Stefan  Maiereanu Alina XI C Premiul III 

26.  Concurs național de 

Chimie Raluca Ripan 

Bejenaru Ianis Mențiune Maiereanu Alina VII A Mențiune 

specială 

27.  Concurs "Calator prin 

Istorie" 

Teodorescu 

Andreea 

Premiul I Obodariu Gabriela VIII A Mențiune 

28.  Concurs Cultura si 

spiritualitate 

Badica Riana Premiul I Perisan  Cristina 

Patrascanu Melania 

VI B Mențiune 

29.  

Festival de Folclor 

National "Izvoare 

Covăsnene"            

Ansamblul "CETINITA" 

Vanesa  Gîrneață 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oancea Silvia 

IX E 

Premiul II 

Antonescu  Daria IX F 

Bârladeanu  

Mălina 
X A 

Iordache  Carla X B 

Blăgan  Maria IX D 

Burlacu  Andreea IX D 

Gogoriță Mihaela IX E 

Roman  Stefan X B 

Postolache 

Andrei 
X B 

Bîtcă  Laurentiu IX D 

Tîrlea  Florin X C 

Mocanu  

Sebastian 
X D 
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Colaborări 

Liceu de fete între 1917-1922, Alice Mihaela Zamfir,  coord. Gabriela Obodariu 

O dorință devenită realitate- Andreea Georgiana Perșiță coord. prof. Gabriela Obodariu 

Liberté, égalite, fraternité- Ana-Maria Ionel, coord. prof. Manuela Porumb 

Londra, de la fereastra bucătăriei-Egist Șuteu coord. Prof. dr. Teodora Bentz 

Interstellar sau eseu despre timp, spațiu și destin, Diana Bădărău, coord. prof. dr. Livia Silvia Marcu 

Despre pian și cioburile existenței- Ana Maria  Alexe, coord. prof. dr. Livia Silvia Marcu 

Purgatorio- Ana Maria  Alexe, coord. prof. dr. Livia Silvia Marcu 

Pe aripi de îngeri-Staicu Gabriela coord. prof.dr. Livia Silvia Marcu 

Țara Oglinzilor- Eva-Maria Nedelcu coord. prof. Sorina Milea 

Regatul Geometriei- Ana Maria Iordăchescu coord. Prof . Daniela Sîrghie 

Pseudo-glossă -Sorin Iulian Sandu coord. prof. dr. Teodora Bentz 

O scrisoare regăsită- Alexandru Ciribașa coord. prof Sorina Milea 

Întâlnirea bizară din tren- Andreea Stoica coord. prof.dr. Ana Maria Norocea 

Epopee sentimentală, Alexandra Semaca, coord. prof. dr. Teodora Bentz 

Picături de ploaie, Antiteză, Album- Alina Aurică coord. prof. dr. Livia Silvia Marcu 

Teatru, Tudor Diac, Cotîrlan Mădălina-Elena, Vornicescu Mara-Zenaida, coord. prof.dr. Ana Maria Norocea 

Când tu nu vedeai lumea fără mine- Nicoleta Abiaboeru, coord. prof.dr. Ana Maria Norocea 

Experiența liceului, Andreea Dumiștrașcu 

Cu toții avem un plan în minte- Ion Nicoleta 

Exercițiu de sinceritate- Teodor  Marcu 

Franța ca un bildungsroman- Ilinca Duță 

Spiritul cuzist-  Indra Sandu 

Adolescența.Exuvii- Alice Ciontu coord. prof.dr. Ana Maria Norocea 

Încep să cred că zmeul este un personaj pozitiv- Alexandra Semaca coord. prof. dr. Teodora Bentz 

Îndrăgostire-Podoiu Nicoleta Lavinia coord. prof. dr. Teodora Bentz 

Mereu boboci-Alexia Cotoi , Alexandra Voicu  coord prof. Gabriela Obodariu 

Praga și reveria kafkiană- Ioana  Lovin coord.prof .Tiberiu Oprea 

Clubul de robotică- Andreea Dumitrașcu coord. prof.dr. Emilia Poll 

Fire de patriotism la Dresdra- Delia Tulbure coord. prof.Mihaela Oprea 

Viața în munți- Silvia Banu coord. Loredana Diac 

Ce înseamnă debate?-Mihail Pătrășcanu  coord. prof. dr. Livia Silvia Marcu 

Debate-ul, o călătorie inițiatică- George Alexandru  Nemuț coord. prof. dr. Livia Silvia Marcu  

Olimpiada ,,Tinerii dezbat” etapa națională- Vanessa Gîrneață  coord. prof. dr. Teodora Bentz 

Agonie și extaz- Alina Aurică coord. prof. dr. Livia Silvia Marcu 

Dirigenție-ora de pregătire pentru viață-Anca Anda, Maria  Fileru, Raluca  Iacob Nicoleta, Teodora Cristina 

Manole, coord .prof.Alina Măiereanu 

Sărbătoarea ideilor înalte- Mihail Pătrășcanu, Alexandru Nemuț coord.prof. dr.  Livia Silvia Marcu, prof. 

Melania Pătrăşcanu 

Cărțile-o parte din noi – Sara Boboc a coord. prof. dr. Ana Maria Norocea 

Mentalitați de ieri și de azi – Alexandra Ștefan, coord.prof. dr.  Livia Silvia Marcu 
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Colectivul de redacție 

Ana-Maria Alexe, clasa a VIII-a A 

Diana Bădărău, clasa a VIII-a A 

Alexandra Ștefan, clasa a VIII-a A 

Delia Tulbure, clasa a IX-a D 

Ana Maria Gheorghiță, clasa a IX-a D 

Gabriela Staicu, clasa a IX-a D 

Alexandra Bratu, clasa a X-a F 

Daria Grigoraș, clasa a X-a F 

Mălina Bârlădeanu, clasa a XI-a A 

Rafaela Ciobanu, clasa a XI-a A 

Mădălina Tudose, clasa a XII-a E 

Paul Prodan, clasa a VIII-a A 

Tehnoredactare și concepție: Tudor Geană, clasa a XI-a A 

Profesor coordonator: Livia Silvia Marcu 

Copertă: prof. Ovidiu Octavian Opaiț 

 

Echipa managerială: 

Director: prof. Daniela Sîrghie 

Director adjunct: prof. dr. Teodora Bentz 

                               Prof. dr. Alina Cucu 

Consilier educativ: prof. Elena Vișinescu 

 

 

 

 

 

Revista CONTEXT, publicaţie a elevilor şi a profesorilor Colegiului 

Naţional „Al. I. Cuza” din Focşani a apărut cu sprijinul Primăriei 

Municipiului Focşani şi a Consiliului Local. Mulţumim! 
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